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SHPALLJE PËR  
PËR PROCEDURËN E KONKURIMIT PËR NËPUNËS CIVIL  

 
NË KATEGORINË E LARTË DREJTUESE 

 

 
 

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i 
ndryshuar, si dhe Kreut VIII dhe IX të VKM-së nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat 
e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil 
të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, Njësia përgjegjëse e Zyrës së 
Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shpall 
Procedurën e konkurrimit vetëm për nëpunës civilë për pozicionin:  

 1 (një) - “Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale” 

Kategoria e pagës II-A.  

Pozicioni i mësipërm është i hapur për nëpunësit civil të kategorisë së mesme 
drejtuese të shërbimit civil  

Afati për dorëzimin e Dokumenteve:  

05.07.2021 

 

 

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: 
 
Misioni i Drejtorisë: Drejtimi dhe menaxhimi i politikave në fushën e mbrojtjes së të 
dhënave personale në nivel kombëtar dhe përmbushja e angazhimeve institucionale në 
nivel europian dhe ndërkombëtar në këtë fushë. 

Administrimi dhe mbikëqyrja e aktivitetit të dy drejtorive (Drejtorisë së Ankesave dhe 
Harmonizimit dhe Drejtorisë së Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave) dhe 
procesit të ndërveprimit institucional të tyre me kontrolluesit publikë dhe privatë dhe 
subjektet e të dhënave personale. 
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Qëllimi: Administrimi dhe monitorimi i procesit mbikëqyrës në lidhje me zbatimin e 
ligjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale nga të gjithë kontrolluesit dhe 
përpunuesit publikë dhe privatë, nëpërmjet kryerjes së hetimeve administrative (ex officio 
ose mbi bazë ankese). Administrimi dhe monitorimi i procesit të trajtimit të ankesave të 
subjekteve të të dhënave ndaj kontrolluesve publikë dhe privatë, ndërgjegjësimit të tyre, 
bashkëpunimit me partnerët dhe organizmat ndërkombëtare në këtë fushë dhe zbatimit të 
legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave të përafruar me acquis communataire. Ky 
aktivitet kryhet në përputhje me strategjinë e Zyrës së Komisionerit, Planin vjetor të 
punës, Rezolutat e Kuvendit dhe prioritetet në kuadër të procesit të integrimit evropian. 

Drejtori i Përgjithshëm përgjigjet përpara Komisionerit për sigurimin e mbarëvajtjes së 
veprimtarisë së punës së Drejtorisë së Ankesave dhe Harmonizimit dhe Drejtorisë së 
Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave, në kuadrin e politikave dhe procedurave të 
menaxhimit, të përcaktuara nga Rregullorja e Brendshme e Zyrës së Komisionerit.  
 
Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin konsiston në: 

Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale, ka detyrat kryesore si më poshtë:  

a) Harton në bashkëpunim me Drejtorin e Drejtorisë së Ankesave dhe Harmonizimit 
dhe Drejtorin e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave, elementet e 
strategjisë institucionale në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe planin 
vjetor për ushtrimin e kontrolleve/inspektimeve kryesisht në kontrollues publikë 
e privatë, në përputhje me legjislacionin e mbrojtjes së të dhënave personale dhe 
atë të informimit; 

b) Drejton procesin e analizimit, identifikimit, hartimit dhe implementimit të 
politikave ekzistuese, si dhe siguron përshtatjen e politikave të reja në fushën e 
mbrojtjes së të dhënave personale; 

c) Koordinon punën për përgatitjen e raportimeve periodike në nivel kombëtar dhe 
ndërkombëtar, lidhur me veprimtarinë e ushtruar në kuadër të mbrojtjes së të 
dhënave personale, raportit vjetor, strategjisë institucionale, programit të punës, 
dhe akteve administrative në kuadër të hetimeve administrative të zhvilluara nga 
ana e Zyrës së Komisionerit; 

d) Organizon, koordinon dhe mbikëqyr përmbushjen e detyrave, në ushtrimin e 
veprimtarisë së punës së Drejtorisë së Ankesave dhe Harmonizimit dhe Drejtorisë 
së Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave; 

e) Vlerëson dosjen e hetimit administrativ të përfunduar, të përcjellë nga Drejtoria e 
Ankesave dhe Harmonizimit dhe Drejtoria e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të 
Dhënave dhe nëse shprehet dakord me të nënshkruan relacionin. Në vijim dosjen 
ja përcjell Komisionerit për vlerësimin dhe formën e aktit ligjor përfundimtar 

f) Koordinon procesin e kryerjes së analizave sektoriale si bazë për treguesit e 
performancës dhe për programimin e kontrolleve në vitin pasardhës; 
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g) Kryen vlerësimin e praktikave të përgatitura nga drejtoritë në varësi, duke 
përfshirë, aktet e hetimit administrativ, praktikat e ankesave, praktikat e dhënies 
së mendimeve, transferimeve ndërkombëtare, procedurave gjyqësore, etj; 

 

1.1 KUSHTET DHE KRITERET E e PERGJITHSHME DHE TE VEÇANTA  
që duhet të plotësojnë kandidati për këtë pozicion janë si më poshtë vijon  

 

I- Kanë të drejtë të konkurrojnë për këtë pozicion: 
 Nëpunës civil të konfirmuar, të nivelit të mesëm drejtues të cilët 
 Të mos ketë masë disiplinore në fuqi; 
 Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.  
 Të mos kenë procese gjyqësore, civile, penale, administrative të cilat janë në 

proces si dhe të mos jenë në ndjekje penale nga prokuroria  

 

II-Kritere të veçanta që duhet të plotësojnë kandidatët për këtë pozicion  
 

a- Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në fushën e Drejtësisë, edhe 
diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë. Përparësi përbën kryerja 
e studimeve dhe kualifikimeve pasuniversitare në fushën përkatëse. (Diplomat të cilat 
janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit 
përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi). 

b- Të kenë jo më pak se 7 vjet eksperiencë pune në profesion, nga këto minimum  3 vjet 
në pozicionin e nivelit të mesëm drejtues në administraten shtetërore dhe /ose 
institucione të pavaruara 

c- Të kenë kualifikime në fushën e të drejtave të njeriut  
d- Të zotërojnë gjuhën angleze. Përparësi ka një gjuhë e dytë e BE-së. 
e- Të kenë aftësi të mira komunikimi dhe të punës në grup 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 
 

Të gjitha grupet e Kandidatëve si më sipër duhet të dorëzojnë pranë Zyrës së protokollit 
të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ku 
ndodhet pozicioni për të cilin ata dëshirojnë të aplikojnë, dokumentet si më poshtë: 

a) Kërkesë për aplikim për vendin vakant, një numër kontakti dhe adresën e plotë të 
vendbanimit të shoqëruar me një adresë aktive për komunikim 

b) Jetëshkrimi; 

c) Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor); Për diplomat e marra jashtë 
Republikës së Shqipërisë, të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë; 

d) Fotokopje të librezës së punës (të gjithë faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); 

e) Fotokopje të letërnjoftimit (ID); 
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d) Vërtetim të gjendjes shëndetësore 

dh) Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore; 

e)  Vërtetim të gjendjes shëndetësore ; 

f)  Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, 
vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.  

h) Aktin e emërimit si nëpunës civil. 

 i) Formulari i vetëdeklarimit për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, 
emërohen ose ushtrojnë funksione publike, i cili gjendet në faqen zyrtare të DAP  në 
linkun  

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/104-formularin-ivetedeklarimit-
per-garantimin-e-integritetit-te-personave-qe-zgjidhen-emerohen-oseushtrojne-
funksione-publike 

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda 
datës 05.07.2021  

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 
 

Brenda 10 (dhjetë) ditëve, njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore (Njësia përgjegjëse) 
e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni, do të bëjë verifikimin paraprak 
të kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të 
shpallura në konkurrim dhe në datën 07.07.2021 do të shpallë në portalin “Shërbimi 
Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të institucionit listën e kandidatëve që 
plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të 
zhvillohet testimi dhe intervista. Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet 
dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga Njësia Përgjegjëse e institucionit 
ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni, nëpërmjet adresës tuaj të e-mail, 
për shkaqet e moskualifikimit. Ata mund të ankohen brenda 5 (pesë) ditëve pune nga 
shpallja e listes. Njësia Përgjegjëse në KDIMDP do të kthejë përgjigje të arsyetuar brenda 
2 (dy) ditëve pune.  

 

1.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT 
DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA 

 

Kandidatët që konkurojnë për pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme per 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale do të vlerësohen në lidhje me: 

A-Njohuri : 

a) Njohuri mbi Ligjin nr. 76/2016 Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;  

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/104-formularin-ivetedeklarimit-per-garantimin-e-integritetit-te-personave-qe-zgjidhen-emerohen-oseushtrojne-funksione-publike
http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/104-formularin-ivetedeklarimit-per-garantimin-e-integritetit-te-personave-qe-zgjidhen-emerohen-oseushtrojne-funksione-publike
http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/104-formularin-ivetedeklarimit-per-garantimin-e-integritetit-te-personave-qe-zgjidhen-emerohen-oseushtrojne-funksione-publike
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b) Njohuri mbi Ligjin Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dhe aktet 
nënligjore dalë në zbatim të tij; 

c) Njohuri mbi Ligjin Nr.9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore dalë në zbatim të tij; 

d) Njohuri mbi Ligjin Nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit”;  
e) Njohuri mbi Ligjin Nr. 146/2014, “Për njoftimin dhe konsultimin Publik”;  
f) Njohuri mbi Ligjin Nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës 

së Shqipërisë ”;  
g) Njohuri mbi Ligjin Nr. 10279 “Për kundravajtjet Administrative”; 
h) Njohuri mbi Ligjin 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave 

administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar;   
i) Njohuri mbi Ligjin Nr.9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në 

administratën publike”. 
j) Njohuri  mbi Ligjin Nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar,  
k) Njohuri mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në 

administratën publike”. 
l) Njohuri mbi Ligjin Nr. 8116, date 29.03.1996, “Kodi i Procedurës Civile i 

Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. 
m) Njohuri mbi Ligjin Nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar,  
n) Kuadrin legjislativ dhe rregullator mbi IPA II  
o) Legjislacionin mbi auditimin;  
p) Legjislacionin tatimor; 
q) Legjislacionin e prokurimit publik; 
r) Legjislacionin për menaxhimin financiar; 
s) Legjislacionin për menaxhimin e sistemit buxhetor; 
t) Detyrimet e Shqipërisë për aderimin në BE;Institucionet e BE 
u) Legjislacioni mbi konfliktin e interesit  

B. Aftësitë për të: 

1-Drejtuar dhe menaxhuar skuadrën;  
2-Menaxhuar situata emergjente; 
3-Organizuar dhe ndarë punën në institucionin që drejton 
4-Marrë vendime mbi bazën e argumentave;  
5-Respektuar të tjerët (kolegët, vartësit, qytetarët) dhe dëgjuar opinionin e tyre; 
6-Bashkëpunuar me kolegët, duke ndarë me ta informacionin dhe njohuritë e 
nevojshme; 
7-Shprehur opinionin dhe argumentat në mënyrë të rrjedhshme dhe të sjellshme; 
8-Komunikuar procesin e vendimmarrjes bazuar në argumenta dhe analizë të pasojave;  
9-Ndërmarrë nisma të ndryshme strategjike dhe afatgjata brenda kompetencave të 
funksionit me qëllim përmbushjen e detyrave funksionale, përmbushjen e objektivave 
dhe përcaktimin e rrugëve dhe hartimin e planeve për mënjanimin e risqeve në 
realizimin e tyre, duke shftytëzuar kapacitetet njerëzore dhe materiale me kosto sa më 
të ulët dhe me rendiment maksimal;  
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10-Krijuar procedura apo politika të reja;  

11- Ndryshuar procedura apo politika ekzistuese në mënyre inovative;  

12-Menaxhuar dhe inkurajuar skuadrën për të zhvilluar ide të reja. 

1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 
 

Konkurrimi i kandidatëve pjesëmarrës konsiston në:  

1 -Vlerësimin e jetëshkrimit, që përfshin vlerësimin e arsimimit, eksperiencës dhe 
trajnimeve të lidhura me fushën, si dhe vlerësimet e arritjeve vjetore. Totali i pikëve për 
këtë vlerësim është 10 pikë.  

2 -Testimin me shkrim. Totali i pikëve është 40 pikë.  

3 -Intervistën e strukturuar me gojë. Totali i pikëve është 50 pikë.  

Gjithsej totali i pikëve është 100  pikë.  

Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë synojnë vlerësimin e njohurive, 
aftësive dhe cilësive të lidhura me fushën sipas përcaktimit në pikën 1.4 të kësaj 
shpalljeje.  

1.6 DATA E ZHVILLIMIT TE KONKURIMIT DHE MËNYRA E 
KOMUNIKIMIT 

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në ambjentet e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën 
e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.   

Pas zhvillimit të testimit me shkrim, të gjithë kandidatët pjesëmarrës do të marrin 
informacion për fazat e mëtejshme të kësaj procedure; 

-për datën e daljes së rezultateve të testimit me shkrim, 

-për datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet intervista me gojë; 

Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme 
faqen e KDIMDP-së ( www.idp.al) pas datës 09.07.2021 e në vijim. 

 

1.7 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE 
MËNYRA E KOMUNIKIMIT 

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Njësia Përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit  
për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, do të shpallë listën e 
fituesve në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, si dhe në faqen zyrtare të Zyrës së 
Komisionerit www.idp.al, Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë, që nuk 

http://www.idp.al/
http://www.idp.al/
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janë shpallur fitues do të njoftohen në mënyrë elektronike për rezultatet e tyre (nëpërmjet 
adresës së e-mail). 

Për sqarime të mëtejshme mund të kontaktoni në numrin e telefonit 042237200, ose në 
adresën: Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
RR” Abdi Toptani”, ND.5, Tiranë  

 

 

Njësia Përgjegjëse  


