
                

                    
 

 

 Kritere për zgjedhjen e kompanisë me menaxhim të mirë korrporativ 
 

 

Nu. Kritere për evaulim përgjigje shkalla e 
pikëve 

1. Si i zbaton menaxhmenti kriteret e veta?  35 

1.1 A janë miratuar në kompaninë,  zbatohen biznes 
planet në afat të mesëm/ vjetor? 

 5 

1.2 A radhitet kompania/angazhon shërbime të pavarura 
revizore për kontroll të punës financiare? 

 
 

 
10 

1.3. A shpallen raportete e revizionit publikisht?  5 

1.4 A ka pasur stërvitje menaxhmenti i kompanisë, në  
aspektin profesional, përkryrje ose specializim gjatë 
tre viteve të fundit? 
-ne  R.M. 
-jashte vendit 
-ne R.M. dhe jashte 
 

  
5 

1.5 A e ka përmirësuar kompania cilësinë e punës gjatë 
tre viteve të fundit me vendosjen e ISO-HASAP ose 
të standardeve tjera të çertifikuara për cilësi ? 
-procedure e filluar 
-sertifikim 
-mirembjatja 

 10 

2. Si silleni me të punësuarit tuaj  35 

2.1. A i përmbahen drejtorët Deklaratës ndërkombëtare 
për të drejta të njeriut? 

 5 

2.2 A është kompania nënshkruajtëse e Marrëveshjes 
kolektive? 

 10 

2.3 A ekziston në kompaninë person apo njësi përgjegjse 
për resurset njerëzore të të punësuarve, a 
këshillohen të punësuarit me synimet e kompanisë? 

 
 

 
5 

2.4 A ekziston sistem për stërvitje (intern dhe i jashtëm, 
formal dhe jozyrtar) ? 

 
 

 
5 

2.5 A ekziston në kompaninë qasje e barabartë deri te 
vendet e punës për të gjithë kategoritë e qytetarëve? 

 5 

2.6 A ka pasur kompania konteste gjyqësore apo 
vendime të inspeksionit të punës lidhur me zbatimin 
e rregullat e jurispridencës së punës? 

 
 
 

 
 
5 

3 Komunikimi me konsumatorët/klientët?  10 

3.1. Me sa klientë kompania ka bashkëpunim të 
vazhdueshëm gjatë pesë viteve të fundit? 

 6 

3.2. A planifikohet prodhimtaria për një periudhë të 
caktuar kohore, në bazë të  kërkesave të blerësve? 

 2 

3.3 A zbaton kompania hulumtim të mendimit të 
konsumatorëve/klintëve? 

 
 
 

2 
 
 

4 Si silleni me furnizuesit tuaj  10 



4.1 A janë veçuritë e prodhimit në pajtim me standardet 

e përcaktuara etike? (a përmbajnë të dhëna të plota 
dhe të vertata?) 

 

 
 

 

 
5 

4.2 Sa reklamime dhe konteste gjyqësore keni pasur me 
furnizuesit gjatë pesë viteve të fundit? 

 5 

 5 Si ndikoni mbi bashkësitë dhe rrethinën  
në lokacionet e ndryshme në të cilat veproni? 

 
 

 
10 

5.1 A i përmbaheni standardeve të përcaktuara për 
mbrojtjen e mjedisit jetësor, standardeve industriale, 
a respektohet Deklarata ekologjike? 

 
 

 
3 

5.2 A jepen mjete në formë të donacioneve  (në pajtim 
me rezultatet e deklaruara financiare) për aktivitete 
të ndryshme humanitare? 

 
 

 
3 

5.3 A është e hapur kompania për komunikime me të 
gjitha grupet e interesuara për aktivitetet e saj? 

 2 

5.4 A është e hapur kompania për komunikim me të 
gjitha organet kompetente, sociale, grupe publike 
dhe të interesuara? 

 
 

 
2 

 Gjithsej  100 

 


