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NJËSIA PËRGJEGJËSE 

  Nr._______Prot.                                  Tiranë më __/__/2017 

 

                                                          NJOFTIM  

 

Njësia Përgjegjëse, pranë  Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e 

të Dhënave Personale, në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  

civil”, i ndryshuar Kreu V – “Lëvizja paralele dhe Ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit 

të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në  

kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, Kreu V , “Lëvizja paralele brenda së njejtës 

kategori ” dhe  “ Ngritja në detyrë ”,  njofton nëpërmjet kësaj shkrese publikimin e  listës 

paraprake të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për procedurën 

sa më lart,  për konkurset  e shpallura si më poshtë :  

 

1- Lista paraprake e kandidatit  që plotëson  kushtet e kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, 

për konkursin 1(një) “Inspektor” në  Drejtorinë e Hetimit Administrativ.  

 

Kategoria III-A (III-1  sipas VKM nr. 262, 25.03.2015) 

nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftim, të datës 16.06.2017, 

Njësia përgjegjëse, pasi verifikoi dokumentacionin e paraqitur, konstaton se në përfundim të 

këtij afati, është  paraqitur  1 (një)  aplikante, e cila   plotëson   kushtet dhe kërkesat e veçanta 

për procedurën e lëvizjes paralele. 

 

1- Shpresa Bica 

 

Konkurrimi - intervista  me gojë do të zhvillohet në datën 27.06.2017, në orën 10.00. 

Vëmendje!! Duke filluar pas datës 27 Qershor  2017, në rast se ky pozicio nuk do të 

plotësohet, do të njoftohen nëpërmjet faqes së KDIMDP-së, të gjithë kandidatët që kanë 

aplikuar për procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranim nga  jashtë shërbimit civil, në 

lidhje me listën e kandidatëve që kanë plotësuar kriteret për të vazhduar fazën e dytë të 

vlerësimit  datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.  

 

                                                                                                             Njësia Përgjegjëse  

                                                                                                                Lindita Morina 
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Lënda:             

 

                                                             NJOFTIM  

 

Njësia Përgjegjëse, pranë  Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e 

të Dhënave Personale, në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  

civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, nenit 25 dhe 

Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, 

periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, “Lëvizja paralele në 

kategorinë ekzekutive” njofton : 

 

1- Për konkurset e shpallura në  pozicionet 

  

 “Shef Sektori ” në Sektorin e Legjislacionit, pranë Drejtorisë së Çështjeve 

Juridike  

 “Specialist” i Marrëdhënieve me Jashtë, pranë Drejtorisë së Komunikimit dhe 

 Marrëdhënieve me Jashtë  

 “Specialist” në Sektorin e Procedurave Administrative, pranë Drejtorisë së 

Çështjeve Juridike.  

 

se në përfundim të afateve të përcaktuara në njoftim, të datës 16.06.2017, pas verifikimit 

pranë zyrës së protokollit, nuk u paraqit asnjë aplikant për të vazhduar fazën e dytë të 

vlerësimit,  duke   kaluar  në procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë 

shërbimit civil.  

 

Vëmendje!! Duke filluar pas datës 27 Qershor  2017, do të njoftohen nëpërmjet faqes së 

KDIMDP-së, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e ngritjes në detyrë 

dhe pranim nga jashtë shërbimit civil, në lidhje me listën e kandidatëve që kanë 

plotësuar kriteret për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit, datën dhe vendin ku do të 

zhvillohet konkurrimi.  

                                                                                                                   

 

                                                                                                             Njësia Përgjegjëse  

                                                                                                                Lindita Morina  

 


