
Adresa: “Rr. Abdi Toptani, Nd.5, Tirane”.                                                                                                                             Telefon:00355 42237200  
www.idp.al                                                                                                                                                                              info@idp.al 

 

                                                           

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONERI  PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN  E TË  

DHËNAVE  PERSONALE                                                                                                     

DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME DHE FINANCËS 

Nr prot                                                                                                            Tiranë më 06/06/2017 

Njoftim për shpallje vende të lira pune 

 

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 të tij, 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 II dhe III , “Lëvizja paralele brenda së njejtës kategori ” dhe  “ Ngritja në 

detyrë ”, planit vjetor të pranimit 2017,  Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe 

Mbrojtjen  e të dhënave personale, njofton se; 

 

a) në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në kategorinë e ulët drejtuese, në 

pozicionin;  

 

“Inspektor” në  Drejtorinë e Hetimit Administrativ  

  

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

 

Pozicioni sa  më sipër, u ofrohet nëpunësve civilë të së njëjtës kategori në të gjitha institucionet , 

pjesë e shërbimit civil, me procedurën e lëvizjes paralele .  

 

Vetëm në rast se nga pozicioni, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende 

është pozicion vakant, pozicioni është  e vlefshëm për konkurrim nëpërmjet procedurës së 

ngritjes në detyrë dhe  pranim nga jashtë shërbimit civil ( pika 4 e nenit 26 të ligjit 152/2013, i 

ndryshuar)   

 

Për të tre  procedurat aplikohet në të njëjtën kohë! 

 

Afati i aplikimit dhe dorëzimi i dokumentacionit  me lëvizjen paralele do të jetë 16 Qershor  2017. 

 

Afati i aplikimit dhe dorëzimit të dokumentacionit për ngritje në detyrë dhe pranim në shërbimin 

civil  do të jetë 21 Qershor 2017. 

 

 

Misioni i Drejtorisë:  Zbatimi i ligjit nga kontrolluesit dhe përpunuesit e të dhënave të arrihet 

pikërisht nëpërmjet mbikëqyrjes dhe kontrolleve administrative të subjekteve kontrolluese. 
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Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin konsiston në: 

 

Kryerjen e inspektimeve në Kontrollues publik e privat,  për përpunimin e të dhënave personale 

sipas kërkesave të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale si dhe për trajtimin e rasteve të 

adresuara nga DMDH Personale;  

 

Ndjekjen me përpikëri metodologjinë e përcaktuar në Rregulloren e Brendshme për finalizimin e 

një hetimi të rregullt administrativ të ushtruar ndaj çdo subjekti apo autoriteti publik; 

 

Plotësimin e dosjes së hetimit administrativ me çdo provë të administruar në të dhe e dorëzon të 

shoqëruar me relacionin përkatës tek Drejtori i Drejtorisë të Hetimit Administrativ; 

 

Evidentimin e radhitjes së të gjitha provave të administruara në dosjet e hetimit administrativ në 

kapakun e saj(në pjesën e prapme) në formën dhe mënyrën me të kuptueshme në standard të 

unifikuar për drejtorinë; 

 

Realizimin e inspektimit/hetimit administrativ sipas procedurave të përcaktuara në ligj dhe 

rregulloren e  institucionit;  

 

Trajtimin e thelluar të ankimeve të subjektit të të dhënave pas marrjes nga Drejtoria e Mbrojtjes 

së të Dhënave Personale/nëpërmjet eprorit të drejtpërdrejtë, duke bashkëpunuar me këtë drejtori. 

 

 

Ndjekja dhe verifikimi në detaje dhe përputhje me ligjin, i ligjshmërisë së përpunimit të të 

dhënave personale 

 

I- LËVIZJA PARALELE 

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, brenda 

institucionit si dhe  në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil. 

 

1- Kushtet për lëvizjen paralele dhe kriteret e veçanta: 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: 

 

a) Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori (Kategoria III-a ose III-a1) 

b) Të mos ketë masë disiplinore në fuqi (të vërtetuar me një dokument nga institucioni); 

c) Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë”apo “Shumë mire”(sipas dokumentit); 

 

2- Kandidatët për këtë pozicion, duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon: 

 

-Të zotërojnë një diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Shkencat Juridike.  Edhe diploma e 

nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë.  

 

Diplomat, të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit 

përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi 
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-Të ketë përvojë deri në 3 vite pune në nivel ekzekutiv. 

 

- Të njohë të paktën një gjuhë të huaj të BE-së, radha e preferencës: anglisht. Përbën avantazh 

njohja e një gjuhe të dytë të BE-së   

- Të njohë dhe të përdorë lirisht kompjuterin dhe programet bazë të tij. 

-Të ketë aftësi të drejtimit dhe punës në grup, aftësi gjykimi, komunikimi dhe hartimi të 

dokumentave të ndryshëm 

- Të ketë njohuri të gjera dhe aftësi shumë të mira në fushën e të drejtës dhe procedurave.  

3- Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit. 

 

Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në  Zyrën e Protokollit pranë Drejtorisë së 

Shërbimeve të Brendshme dhe Financës(Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta : 

 

Letër motivimi  për aplikim në vendin vakant; një kopje të jetëshkrimit (C.V); fotokopje e 

diplomës (perfshirë edhe diplomën Bachelor) - nëse aplikanti disponon një diplomë të një 

universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për 

arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash, të ndryshme me 

vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas 

sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar (të gjitha faqet që vertetojnë 

eksperiencen në punë); vërtetim i gjendjes shëndetësore; vërtetim ose vetëdeklarim i gjendjes 

gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; arsimimin shtesë, vlerësimet 

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim, fotokopje e letërnjoftimit. 

  

Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 16/06/2017 

4- Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista 

 

Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin  e  do të vlerësohen edhe në lidhje me: 

 

 Kushtetutën e Shqipërisë 

 Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

 Kodin e Procedurave Administrative  

 Ligjin për Kundërvajtjet Administrative 

 Ligjin për të Drejtën e  Informimit 

 Ligjin mbi njoftimin dhe konsultimin publik  

 Legjislacionin për shërbimit civil 

 

Në datën 19.06.2017, do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë 

konkurimin (në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të KDIMDP-se  dhe 

në stendën e informimit të publikut). Këta do të jenë ata që plotësojnë kushtet minimale të 

lëvizjes paralele  dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër. 

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kushtet e veçanta 

do të njoftohen individualisht për shkaqet e moskualifikimit.  

http://www.idp/
mailto:lmlloja@parlament.al


Adresa: “Rr. Abdi Toptani, Nd.5, Tirane”.                                                                                                                             Telefon:00355 42237200  
www.idp.al                                                                                                                                                                              info@idp.al 

 

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme dhe 

Financës (Njësia Përgjegjëse), brenda 3 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr 

përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj. 

5- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak.  

Në datën 19.06.2017, do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë 

konkurimin (në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të KDIMDP-se  dhe 

në stendën e informimit të publikut). Këta do të jenë ata që plotësojnë kushtet minimale të 

lëvizjes paralele  dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër. 

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kushtet e veçanta 

do të njoftohen individualisht për shkaqet e moskualifikimit.  

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme dhe 

Financës (Njësia Përgjegjëse), brenda 3 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr 

përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj. 

 

6- Mënyra e vlerësimit të kandidatëve  

 

Kandidatët do të vlerësohen nga “Komiteti i Pranimit për lëvizjen paralele ”, i ngritur pranë 

institucionit të KDIMDP-së.  

Konkurrimi për lëvizjen paralele përfshin dy faza: 

- Verifikimin paraprak 

- Vlerësimi i kandidatëve dhe intervista e strukturuar me gojë. 

Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht:  

- 40 pikë për dokumentacionin (për përvojën, trajnimet apo  kualifikimet e lidhura me 

fushën si dhe certifikimin pozitiv apo për  vleresimet e rezultateve ne pune ne rastet kur 

procesi ende nuk eshte kryer) si  dhe  

- 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë (njohuritë, aftësinë, komptencën në lidhje 

me përshkrimin e pozicionit të punës, ekpseriencën e tyre të mëparshme, motivimin, 

aspiratat dhe pritshmeritë e tyre për karrierën.  

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, 

mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar e gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.02. 2015, 

publikuar në faqen zyrtare të Departamentit të Adcministratës Publike www.dap.gov.al  

 

7- Mënyra e njoftimit dhe komunikimit 

Në përfundim të vlerësimit të kamdidatëve, informacioni mbi fituesit  (me 70% të pikëve e lartë) 

do të shpallet në faqen zyrtare të KDIMDP-së  si dhe në portalin e Shërbimit Kombëtar të 

Punësimit  

Njoftimi do të bëhet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të KDIMDP-

se  dhe në stendën e informimit të publikut, pas datës  27.06.2017. 
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Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2237 200 ose në adresën : Komisioneri  për 

të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale  (“Rr. Abdi Toptani, Nd.5 Tiranë ) 

Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen edhe individualisht në 

mënyrë elektronike, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

Nëse nuk ka një fitues, nga procedura e lëvizjes paralele, konkurrimi do të  vazhdojë sipas Kreu 

V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë ”, të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për 

nëpunësin  civil”, i ndryshuar  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 

“Për plotesimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese  ”, Kreu III, 

“Ngritja në detyrë ” si dhe pikes 4, të nenit 26 te Ligjit 152/2013 të Ligjit nr.152/2013, datë 

30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar   

 

 

B- Ngritja ne Detyrë & Pranim në shërbimin civil 

 

Vetëm në rast se pozicionet e shpallura në fillim të këtij njoftimi, 1 (një) “Inspektor” në  

Drejtorinë e Hetimit Administrativ , në përfundim të procedurës të lëvizjes paralele, rezulton se 

është/jane ende vakant,  procedura e plotësimit për 1 vend të lirë në pozicionin aktual, të 

shpallur, do të vazhdojë, në zbatim të dispozitave të sipërcituara.  

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse 

(vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit  

civil, që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë. Kjo  

procedurë do të jetë e hapur edhe për kandidatë të tjerë që plotësojnë kushtet dhe kërkesat për 

vendin/vendet e lira nga jashtë shërbimit civil.  

Informacionet e mëtejshme  do ti merrni në konsultim me faqen e Zyrës së Komisionerit, duke 

filluar nga data 27/06/2017 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë  janë:  

 

a) Të jetë nëpunës civil i konfirmuar; 

 

b) Të mos ketë masë disiplinore në fuqi (të vërtetuar me një dokument nga institucioni); 

 

c) të ketë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë”apo “Shumë mire”; 

 

d) Të paktën 3 vjet përvojë pune në nivel ekzekutiv .  

 

e) Niveli i diplomës duhet të jetë “Master Shkencor”.  

 

Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit 

përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi. 

 

Për konkurrentët nga jashtë shërbimit civil duhet të plotësohet dokumentacioni i plotë i parashikuar 

në legjislacionin  e shërbimit civil, duke  plotësuar  kushtet dhe kërkesat  për vendin/vendet e lira nga 

jashtë shërbimit civil, të cituara më poshtë.  
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Afati i aplikimit dhe dorëzimit të dokumentacionit për ngritje në detyrë dhe pranim nga 

shërbimit civil, do të jetë  21 Qershor  

 

Misioni i Drejtorisë:  Zbatimi i ligjit nga kontrolluesit dhe përpunuesit e të dhënave të arrihet 

pikërisht nëpërmjet mbikëqyrjes dhe kontrolleve administrative të subjekteve kontrolluese. 

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin konsiston në: 

Kryerjen e inspektimeve në Kontrollues publik e privat,  për përpunimin e të dhënave personale 

sipas kërkesave të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale si dhe për trajtimin e rasteve të 

adresuara nga DMDH Personale;  

 

Ndjekjen me përpikëri metodologjinë e përcaktuar në Rregulloren e Brendshme për finalizimin e 

një hetimi të rregullt administrativ të ushtruar ndaj çdo subjekti apo autoriteti publik; 

 

Plotësimin e dosjes së hetimit administrativ me çdo provë të administruar në të dhe e dorëzon të 

shoqëruar me relacionin përkatës tek Drejtori i Drejtorisë të Hetimit Administrativ; 

 

Evidentimin e rradhitjes së të gjitha provave të administruara në dosjet e hetimit administrativ në 

kapakun e saj(në pjesën e prapme) në formën dhe mënyrën me të kuptueshme në standard të 

unifikuar për drejtorinë; 

 

Realizimin e inspektimit/hetimit administrativ sipas procedurave të përcaktuara në ligj dhe 

rregulloren e  institucionit;  

 

Trajtimin e thelluar të ankimeve të subjektit të të dhënave pas marrjes nga Drejtoria e Mbrojtjes 

së të Dhënave Personale/nëpërmjet eprorit të drejtpërdrejtë, duke bashkëpunuar me këtë drejtori. 

 

Ndjekja dhe verifikimi në detaje dhe përputhje me ligjin, i ligjshmërisë së përpunimit të të 

dhënave personale 

 

1- Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista 

 

Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, e  do të vlerësohen edhe në lidhje me: 

 

 Kushtetutën e Shqipërisë 

 Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

 Kodin e Procedurave Administrative  

 Ligjin për Kundërvajtjet Administrative 

 Ligjin për të Drejtën e  Informimit 

 Ligjin mbi njoftimin dhe konsultimin publik  

 Legjislacionin për shërbimit civil 

 

 

2- Kërkesat e përgjithshme  për këtë vend pune janë; 
 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme për pranimin në shërbimin civil në 

përputhje me nenin 21 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar.  

 

- Të jetë shtetas shqiptar. 
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- Të ketë zotësi të plotë për të vepruar. 

- Të zotrojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur. 

- Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse. 

- Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë  për kryerjen e një krimi apo për 

kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje. 

- Ndaj tij të mos jetë marrë  masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është 

shuar sipas këtij ligji. 

 

 

3- Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë; 

-Të zotërojnë një diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Shkencat Juridike. Edhe diploma e 

nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë.  

 

Diplomat, të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit 

përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi 

 

-Të ketë përvojë deri në 3 vite pune në nivel ekzekutiv. 

 

- Të njohë të paktën një gjuhë të huaj të BE-së, radha e preferencës: anglisht.  

- Të njohë dhe të përdorë lirisht kompjuterin dhe programet bazë të tij. 

-Të ketë aftësi të drejtimit dhe punës në grup,aftësi gjykimi, komunikimi dhe hartimi të 

dokumentave të ndryshëm 

- Të ketë njohuri të gjera dhe aftësi shumë të mira në fushen e të drejtës dhe procedurave.  

-Aftesi te drejtimit dhe punes ne grup ,aftesi gjykimi komunikimi dhe hartimi te dokunetave te 

ndryshem 

4-  Dokumentacioni , mënyra dhe afati i dorëzimit  

Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Zyrën e Protokollit , pranë Drejtorisë së 

Shërbimeve të Brendshme dhe Financës (Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:   

 

Letër motivimi  për aplikim në vendin vakant; një kopje të jetëshkrimit (C.V) sipas standardit tip 

cilin e gjeni në faqen www.dap.gov.al,  fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një 

diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë 

përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të 

ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të 

konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim ose 

vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore; vërtetim i gjendjes shëndetësore, vërtetim nga eprori direkt 

për vlerësimin pozitiv, cdo dokumentacion tjetër qe vërteton kualifikimet, trajnimet, arsimimin 

shtesë,vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim, fotokopje e letërnjoftimit( 

ID) . 

 

http://www.idp/
mailto:lmlloja@parlament.al


Adresa: “Rr. Abdi Toptani, Nd.5, Tirane”.                                                                                                                             Telefon:00355 42237200  
www.idp.al                                                                                                                                                                              info@idp.al 

 

5- Mënyra e vlerësimit të kandidatëve :  

Konkurimi do të bëhet për 1 vend të lirë pune, në rast se nuk do të ketë asnjë fitues, sipas 

procedurës së lëvizjes paralele.  

 

Konkurrimi do të zhvillohet në dy faza,  

 

 Verifikimi paraprak i cili ka për qëllim të verifikoje nëse kandidatët plotësojnë kërkesat e 

përgjithshme dhe të veçanta. 

 Vlerësimi i kandidatëve  

Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Pranimit Për Ngritjen në Detyrë, i ngritur pranë 

institucionit të KDIMDP-së .  

Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 

 vlerësimi i jetëshkrimit  

  Vleresimi me shkrim dhe  

 Intervista e strukturuar me goje  

Nga këto :  

- 20 pikë per dokumentacionin e dorëzuar  

- 40 pikë  intervista e strukturuar me gojë  

- 40 pikë testimi me shkrim  

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me: 

 

1- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; 

2  Eksperiencën e tyre të mëparshme; 

3- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën. 

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, 

mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, 

të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al” 

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

Konkurrimi do të mbështetet në parimet e shanseve të barabarta, meritës, aftësive profesionale e 

mosdiskriminimit dhe do të kryhet  nëpërmjet  një procesi përzgjedhës transparent e të drejtë.  

6- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak.  

Konkursi do të kalojë në këto faza: dorëzimi i dokumentacioni, brenda 15 ditëve  kalendarike 

nga shpallja; verifikimi i kandidatëve që plotësojnë  kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta - pas 

5-10 ditë pune nga përfundimi i afatit të dorëzimit dhe shpallja e listës së kandidatëve që 

kualifikohen për në fazën e dytë: testimin me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë. 

Informacioni për  datën, vendin dhe orën e saktë kur do tëzhvillohet  testimi me shkrim dhe 

intervistimi me gojë do të jepet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të 

KDIMDP-se  dhe në stendën e informimit të publikut.. 

Njësia përgjegjëse e Zyres së Komisionerit do të njoftojë mbi  listën e vlerësimit paraprak të 

kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin (ata që plotësojnë  të gjitha kërkesat e përgjithshme 
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dhe të veçanta, të kërkuara më sipër) si dhe për vendin, orën dhe datën kur do të kryehet testimi 

me shkrim dhe intervista me gojë, informacion që do të  bëhet publike  në portalin “Shërbimi 

Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të KDIMDP-se  dhe në stendën e informimit të 

publikut.  

Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga 

shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të 

saj. 

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, 

mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, 

të Departamentit të Administratës Publike www.dap.gov.al   

 

 

 

7-  Mënyra e njoftimit dhe komunikimit  

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Njësia pergjegjese e Zyres se Komisionerit do të 

shpallë fituesin në faqen zyrtare në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” ”si dhe  në stendën 

e informimit të publikut. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen edhe  

individualisht në mënyrë elektronike, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). 

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurë e ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë 

shërbimit civil, për sqarime apo marrje informacioni do të mund të kontaktojnë vijimësisht  në 

numrin e  telefonit  2237 200 ose në adresën : Komisioneri  për të Drejtën e Informimit dhe 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale (“Rr. Abdi Toptani, Nd.5, Tiranë) dhe konsultohen në mënyrë 

të vazhdueshme me faqen e internetit në adresën www.idp.al  

 

Njësia Përgjegjëse  
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