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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONERI  PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN  E TË  

DHËNAVE  PERSONALE                                                                                                     

DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME DHE FINANCËS 

Njoftim për shpallje vende të lira pune 

Tiranë më 06/06/2017 

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” dhe planit vjetor 

të pranimit 2017, Komisioneri 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 ekzekutive, në pozicionin;  

 

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

 Marrëdhënieve me Jashtë  

 

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

 

Pozicioni sa  më sipër, u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e 

lëvizjes paralele. Vetëm në rast se per kete pozicion, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, 

rezulton se ende pozicioni është vakant, do të vijohet me konkurrimin e  pranimit në shërbimin civil,     

për kategorinë ekzekutive,  sipas procedurave të parashikuara në legjislacionin e shërbimit civil! 

 

Për të dyja procedurat ( lëvizja paralele dhe pranim në shërbimin civil) aplikohet në të njëjtën kohë! 

 

Afati i aplikimit dhe dorëzimi i dokumentacionit     për  lëvizjen paralele do të jetë 16 Qershor 

2017:  

 

Afati i aplikimit dhe dorëzimi i dokumentacionit për pranim në shërbimin civil  do të jetë 21 

Qershor 2017.  

 

Misioni i Drejtorisë:  Promovimin dhe prezantimi i Zyrës së Komisionerit, shkëmbimi i 

eksperiencave me profesionalizëm dhe shfrytëzimi i  praktikave më të mira Evropiane. 

 

Qëllimi  i përgjithshëm e pozicionit të punës  

 

Ndjek ecurinë e korrespondencave institucionale të marrëdhënieve me jashtë, përgatitjen e 

raporteve për organizma ndërkombëtarë. Bashkërendon punën e specialistëve për sigurimin e 
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mbarëvajtjes së të gjithë aktiviteteve ndërkombëtare të realizuara brenda e jashtë vendit, në 

kuadër strategjish, plane pune, duke administruar  bazën e të dhënave për aktet e institucioneve 

ndërkombëtare etj. Ndjek përgatitjen e termave të referencës për aplikim dhe përthithje të 

fondeve të BE-së dhe organizmave të tjerë në kuadër projektesh. Përgjigjet para eprorit të 

drejtpërdrejtë. 

 

b) Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin konsiston në:  
 

1. Ndjek ecurinë e korrespondencave institucionale të marrëdhënieve me jashtë si dhe 

angazhohet  në përgatitjen e raporteve për organizma ndërkombëtarë.  

2. Bashkëpunon me projekte e KE , TAIEX apo çdo organizëm tjetër si dhe me drejtoritë 

përkatëse për sigurimin e mbarëvajtjes së të gjithë aktiviteteve ndërkombëtare të 

realizuara brenda e jashtë vendit, në kuadër strategjish, plane pune, etj. 

3. Administron bazën e të dhënave për aktet e institucioneve ndërkombëtare, vizita 

studimore dhe përfaqësime jashtë vendit, etj. 

4. Përgatit informacione, raporte e memo për eprorët në shkallë hierarkie rast pas rasti 

përpara apo pas organizimeve/pjesëmarrjeve lidhur me përfaqësime të Komisionerit në 

dy shtyllat kryesore , në veprimtarinë kombëtare e ndërkombëtare .  

5. Përditëson faqen zyrtare të institucionit në gjuhët e huaja të miratuara. 

6. Realizon përkthime të ndryshme në gjuhë të huaja të dokumenteve të vlerësuara nga 

Komisioneri, në funksion të nevojave të Zyrës së Komisionerit. 

7. Kryen te gjitha procedurat e aplikimit për pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare, 

rezervimet e hoteleve , pas marrjes së Autorizimi të miratimit nga Komisioneri në zbatim 

të afateve kohore të caktuara.  

8. Vendos në dispozicion të bibliotekës të materialeve të ndryshme të përfituara gjatë 

vizitave ndërkombëtare, në raste pjesëmarrje dhe të materialeve të tjera të përftuara nga 

bashkëpunimi ndërkombëtar.  

 

9. Përgatit dhe informon stafin e Zyres së Komisionerit, në rrugë zyrtare ose elektronike 

nëpermjet edhe të eprorit direkt, me zhvillimin e kuadrit ligjor ndërkombëtar,  për të 

përfshirë në dhënien e opinioneve apo rekomandimeve kur kjo kërkohet apo vlerësohet. 

 

10. Përgatit memo informuese për çdo detyrë funksionale të përcaktuara ligjërisht për ta 

kryer apo caktuar përjashtimisht në varësi të qëllimit të kërkesës. Merr pjesë sa herë 

kërkohet në organizimin e takimeve të zhvilluara nga eprorët në shkallë hierarkie apo 

edhe stafit të Autoritetetit në cilesine e perkthyesit , duke evidentuar më pas qëllimin dhe 

rezultatin.  

 

11. Bashkëpunon me specialistët e tjerë të drejtorisë, duke informuar dhe vënë në dispozicion 

për publikimin e çdo dokumenti të rëndësishëm ndërkombëtar, pas miratimit nga eprorët 

në shkallë hierarkie.  
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A- Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive. 

1- Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë: 

 

a) të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda të njëjtës kategori për të cilën aplikon; 

b) të mos ketë masë disiplinore në fuqi; 

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

  

2- Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë; 

 

 Të ketë diplome universitare (Arsim te Larte) DNP dhe master profesional ose shkencor, në 

shkenca gjuhe e huaj/juridik.  

 Të ketë pervojë në punë mbi 1 vit; 

 Njohuri të mira në gjuhë të huaj, preferohet gjuha angleze 

 Të ketë aftësi për të punuar në grup 

 Të njohë dhe përdorë shumë mirë programet baze të kompjuterit.  

 

  

3- Dokumentacioni, menyra 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, 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; 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- 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.  
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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. 

Lista e verifikuar do të jetë pas datës 27.06.2017  

 

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

 

Kandidatët do të vlerësohen 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 

 

6- Mënyra e vlerësimit të kandidatëve  

 

Kandidatët do të vlerësohen nga “Komisioni i brendshëm”, 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 në punë në rastet kur 

procesi ende nuk është 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 ) 

 

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, në të gjitha 

institucionet, pjesë e shërbimit civil. 

 

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

IV – “Pranimi në shërbimin civil”, të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, 

i ndryshuar  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 II, “Pranimi 

në shëbimin civil në kategorinë ekzekutive” 

 

 

B- Pranimi në shërbimin civil. 

 

Vetëm ne rast se pozicionet e shpallura në fillim të këtij njoftimi, (1 një) Specialist në Sektorin e 

Marrëdhënieve me Jashtë dhe Projekteve në Drejtorinë e Komunikimit dhe  Marrëdhënieve me 

Jashtë, në përfundim të procedurës të lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, procedura 

e plotësimit në pozicionin aktual, të shpallur, do të vazhdojë, në zbatim të dispozitave të 

sipërcituara.  

 

Edhe për këtë procedurë do të aplikohet në të njëjtën kohë.  

 

Afati i aplikimit dhe dorëzimit të dokumentacionit për pranim në shërbimin civil  do të jetë 21 

Qershor 2017.  

 

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin konsiston në:  
 

 

1. Ndjek ecurinë e korrespondencave institucionale të marrëdhënieve me jashtë si dhe 

angazhohet  në përgatitjen e raporteve për organizma ndërkombëtarë.  

2. Bashkëpunon me projekte e KE , TAIEX apo çdo organizëm tjetër si dhe me drejtoritë 

përkatëse për sigurimin e mbarëvajtjes së të gjithë aktiviteteve ndërkombëtare të 

realizuara brenda e jashtë vendit, në kuadër strategjish, plane pune, etj. 

3. Administron bazën e të dhënave për aktet e institucioneve ndërkombëtare, vizita 

studimore dhe përfaqësime jashtë vendit, etj. 

4. Përgatit informacione, raporte e memo për eprorët në shkallë hierarkie rast pas rasti 

përpara apo pas organizimeve/pjesëmarrjeve lidhur me përfaqësime të Komisionerit në 

dy shtyllat kryesore , në veprimtarinë kombëtare e ndërkombëtare.  

5. Përditëson faqen zyrtare të institucionit në gjuhët e huaja të miratuara. 

6. Realizon përkthime të ndryshme në gjuhë të huaja të dokumenteve të vlerësuara nga 

Komisioneri, në funksion të nevojave të Zyrës së Komisionerit. 
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7. Kryen te gjitha procedurat e aplikimit për pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare, 

rezervimet e hoteleve , pas marrjes së Autorizimi të miratimit nga Komisioneri në zbatim 

të afateve kohore të caktuara.  

8. Kryen te gjitha procedurat e aplikimit për pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare, 

rezervimet e hoteleve , pas marrjes së Autorizimi të miratimit nga Komisioneri në zbatim 

të afateve kohore të caktuara.  

 

9. Përgatit dhe informon stafin e Zyres së Komisionerit, në rrugë zyrtare ose elektronike 

nëpermjet edhe të eprorit direkt, me zhvillimin e kuadrit ligjor ndërkombëtar,  për të 

përfshirë në dhënien e opinioneve apo rekomandimeve kur kjo kërkohet apo vlerësohet. 

 

10. Përgatit memo informuese për çdo detyrë funksionale të përcaktuara ligjërisht për ta 

kryer apo caktuar përjashtimisht në varësi të qëllimit të kërkesës. Merr pjesë sa herë 

kërkohet në organizimin e takimeve të zhvilluara nga eprorët në shkallë hierarkie apo 

edhe stafit të Autoritetetit në cilesine e perkthyesit , duke evidentuar më pas qëllimin dhe 

rezultatin. 

 

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

 

Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, dhe do të vlerësohen 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. 

- 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; 
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 Të ketë diplomë universitare (Arsim të Lartë) DNP dhe master profesional ose shkencor, në 

shkenca gjuhe e huaj /juridik  

 Të ketë përvojë në punë mbi 1 vit ; 

 Njohuri të mira në gjuhë të huaj, preferohet gjuha angleze 

 Të ketë aftësi për të punuar në grup 

 Të njohë dhe përdorë shumë mirë programet bazë të kompjuterit 

 

 

Njohuri shumë të mira profesionale; aftësi për të përcaktuar objektivat, vendosur prioritete dhe 

respektuar afatet; aftësi për të planifikuar, rishikuar dhe drejtuar punën e stafit nën varësi; aftësi shumë 

të mira komunikimi, prezantimi. 

 

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 i gjendjes gjyqësore; vërtetim i gjendjes shëndetësore, çdo dokumentacion tjetër qe 

vërteton kualifikimet, trajnimet, arsimimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura 

në jetëshkrim, fotokopje e letërnjoftimit( ID) . 

 

5- 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. 

 

Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 21 Qershor 2017 

Njesia përgjegjëse  do të snjoftoje mbi lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të 

vazhdojnë konkurimin (ata që plotësojnë  të gjitha kërkesat e përgjithshme 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, informacione qe do të bëhen 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. 

 

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


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

 

6- Mënyra e vlerësimit të  kandidatëve :  

Konkurrimi 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  

 

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

- Vlerësimi me shkrim deri në 60 pikë  

- Intervistën e strukturuar me gojëqe konsiston ne njohuritë, aftësinë, ekpseriencën 

motivimin, aspiratat dhe pritshmeritë e tyre për karrierën, deri në 25 pikë.    

- Jeteshkrimin qe konsiston ne vleresimin e arsimimit, të përvojës dhe trajnimeve lidhur 

me fushën e kërkuar, deri në 15 pikë.   

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  

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.  

 

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 

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

