SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE NGRITJE NE DETYRE DHE PRANIM NE
SHERBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE
(Drejtor ne Drejtorine e Politikave te arsimit parashkollor dhe edukimit/Kategoria IIB)
Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe
III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Elbasan shpall
proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjen në detyrë dhe aplikimin nga jashte sherbimit civil
per pozicionin:
- Drejtor ne Drejtorine e Politikave te arsimit parashkollor dhe edukimit /Kategoria IIB
Pozicioni më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për proçedurën e
lëvizjes paralele. Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të proçedurës së lëvizjes
paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet
proçedurës së ngritjes në detyrë ku mund te marrin pjesë edhe kandidatë nga jashtë shërbimit
civil
PËR TË TRE PROCEDURAT (LËVIZJE PARALELE,NGRITJE NË DETYRE DHE
PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL) APLIKOHET NË TË NJËJTËN KOHË
Afati për dorëzimin e dokumentave për LËVIZJE PARALELE:

07.04.2019

Afati për dorëzimin e dokumentave për NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL :
12.04.2019

PËRSHKRIMI PËRGJITHËSUES I PUNËS PËR POZICIONIN SI MË SIPËR ËSHTË –
1.
-

-

Lëvizja Paralele
Harton planin vjetor te punes dhe eshte pergjegjes per percaktimin e objektivave te drejtorise.
Kontrollon dhe drejton punen e pergjegjesave dhe specialisteve qe ka ne varesi
Bashke me pergjegjesit e sektorit dhe specialistet, zhvillojne takime te pakten nje here ne vit
me kryetaret e bordeve , kryetaret e keshillit te prinderve , kryetaret e qeverise se nxenesve dhe
perfaqesues te OJF qe veprojne ne fushen e arsimit
Realizon takime me drejtues te kopshteve per probleme te ndryshme
Percakton nevojat per trajnim te stafit qe ka ne varesi.
Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të
gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

1.1 Kushtet për lëvizjen paralele dhe Kriteret e vecanta
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:
a. Të jenë nënpunës civil te konfirmuar, brenda të së njëjtës kategori III/a
b. Të mos kenë masë disiplinore në fuqi
c. Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”
d. Të plotësojë kushtet dhe kerkesat e posaçme, të përcaktuara në shpalljen për konkurim

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

a- Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në ne nje nga deget e Shkencave Shoqerore/
Shkencat e Edukimit. Edhe diploma e nivelit "Bachelor" duhet të jetë ne te njejten fushe.
b- Të ketë të paktën 3 vite përvojë pune;

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT
Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a - Jetëshkrim i personit (CV)
b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së
Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të
tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për lëvizjen paralele duhet të bëhet brenda datës:
07.04.2019 pranë Bashkisë Elbasan, dorazi apo me poste.
1.3 REZULTATET PER FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK
Në datën 09.04.2019, Njesia e Burimeve Njerezore do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i
Punësimit” stendat e informimit publik dhe faqen e internetit te Bashkise Elbasan listën e
kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedure e levizjes paralele në
kategorinë e mesme drejtuese, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.
Në të njëjtën date kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do
të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore,
për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).
1.4 FUSHAT E NJOHURIVE DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET
INTERVISTA
Kandidatët do të testohen në lidhje me:

a) Njohuritë mbi Ligjin139/2015 “Per vetëqeverisjen vendore”
b) Njohuritë mbi Ligjin 152/2013 “Për nënpunësin civil” i ndryshuar
c) Njohurite mbi Ligjin 69/2012 “Per sistemin arsimor parauniversitar ne Republiken e Shqiperise”
I ndryshuar
d)Njohurite mbi Ligjin 80/2015 “Per arsimin e larte dhe kerkimin shkencor ne Institucionet e
arsimit te larte ne Republiken e Shqiperise”
c) Njohurite mbi Urdhrin Nr 343 date 19.08.2013 te Ministrit te Arsimit te Sportit “Per miratimin e
dispozitave normative per sistemin arsimor parauniversitar”
1.5
MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:
Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe
çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet kur procesi i
çertifikimit nuk është kryer.

Totali i pikeve për këtë vlerësim është 40 pikë.
Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
b - Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën;
Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë
1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E
KOMUNIKIMIT
Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Elbasan do të shpallë fituesin në faqen zyrtare
te saj dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë
procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike, për rezultatet (nëpërmjet adresës
së e-mail).
2. NGRITJA NË DETYRË

Në rast se pozicioni i cituar në fillim të kësaj shpalljeje, nuk plotësohet nëpërmjet procedurës së
lëvizjes paralele,vazhdon proçedura e ngritjes në detyrë. Këtë informacion do ta merrni në faqen e
internetit te Bashkisë Elbasan, në stendat e informimit qytetar dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar
i Punësimit”, duke filluar nga data 22.04.2019.
Për këtë proçedurë kanë të drejtë të aplikojnë nënpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një
kategori më e ulët) të punësuar në të njëjtin apo institucion tjetër të shërbimit civil që plotësojnë kriteret për
ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lire.

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROÇEDURËN E
NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA
Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë:
a. Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda kategorisë III/a
b.Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
c.Të ketë vlerësimin e fundit “Mirë” ose “Shumë mirë”
Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:
a- Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në ne nje nga deget e Shkencave Shoqerore/
Shkencat e Edukimit. Edhe diploma e nivelit "Bachelor" duhet të jetë ne te njejten fushe.
b- Të ketë të paktën 3 vite përvojë pune;

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT
Kandidatët (nënpunës civilë)që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a - Jetëshkrim i personit (CV)

b- Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë
Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c-Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë)
d-Fotokopje të letërnjoftimit (ID)
e-Vërtetim të gjendjes shëndetësore
f-Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore
g-Vlerësimin e fundit nga eprori direkt
h-Vërtetim nga eprori qe nuk ka masë disiplinore në fuqi
i-Cdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet positive apo të tjera të
përmendura në jetëshkrimin tuaj

b)Kandidatet (Jashtë Shërbimit Civil ) që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumetat si më poshtë :
a) Jeteshkrim
b) Fotokopje te diplomes (perfshire dhe diplomen e bachelorit). Per diplomat e marra jashte Republikes
se Shqiperise te percillet e njehsuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.
c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo
të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do te bëhet pranë Bashkisë Elbasan, Drejtoria
Administratës e Burimeve Njerëzore, me poste ose dorazi. Adresa Rr.Qemal Stafa, Elbasan, brenda dates
12.04.2019.

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK
Në datën 22.04.2019, Njesia e Burimeve Njerezore do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i
Punësimit”, stendat e informimit publik dhe faqen e internetit te Bashkise Elbasan listën e
kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për proceduren e ngritjes në detyrë në
kategorinë e mesme drejtuese, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me
shkrim dhe intervista.
Në të njëjtën date kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit në kategorinë e mesme
drejtuese dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Njësia
Përgjegjëse, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

2.4
FUSHAT E NOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË
ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA
Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:
Kandidatët do të testohen në lidhje me:

a) Njohuritë mbi Ligjin139/2015 “Per vetëqeverisjen vendore”
b) Njohuritë mbi Ligjin 152/2013 “Për nënpunësin civil” i ndryshuar
c) Njohurite mbi Ligjin 69/2012 “Per sistemin arsimor parauniversitar ne Republiken e Shqiperise”
I ndryshuar
d)Njohurite mbi Ligjin 80/2015 “Per arsimin e larte dhe kerkimin shkencor ne Institucionet e
arsimit te larte ne Republiken e Shqiperise”
c) Njohurite mbi Urdhrin Nr 343 date 19.08.2013 te Ministrit te Arsimit te Sportit “Per miratimin e
dispozitave normative per sistemin arsimor parauniversitar”
2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
a- Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;
b- Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre
për karrierën, deri në 40 pikë;
c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me
fushën, deri në 20 pikë

2.6

DATA E DALJES SË REZULTATEVE DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, NJBNJ do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi
Kombëtar i Punësimit” stendat e informimit publik dhe faqen e internetit te Bashkise Elbasan. Të
gjithë kandidatet pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë
elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail)

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për proçedurën e ngritjes në detyrë, do të marrin informacion në
faqen zyrtare të internetit të Bashkisë dhe Shërbimit Kombëtar të Punësimit, për fazat e mëtejshme
të kësaj procedure:
- Për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak
- Datën, orën dhe vendin në të cilën do të zhvillohet konkurimi
Për të marrë këtë informacion duhet të vizitoni në mënyrë të vazhdueshme faqen zyrtare të bashkisë
dhe portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit duke filluar nga data 22.04.2019.

SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE NGRITJE NE DETYRE DHE PRANIM NE
SHERBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULET DREJTUESE
(Përgjegjës, sektori i menaxhimit të ekstensionit në Drejtorinë e Shërbimit
pyjor,bujqësor, veterinar dhe mjedisor/ Kategoria IIIa/1)
Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të
Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Elbasan shpall proçedurë e lëvizjes
paralele dhe ngritjen në detyrë dhe aplikimin nga jashte sherbimit civil per pozicionin:

- Përgjegjës, sektori i menaxhimit të ekstensionit në Drejtorinë e Shërbimit
pyjor,bujqësor, veterinar dhe mjedisor/ Kategoria IIIa/1
Pozicioni më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për proçedurën e
lëvizjes paralele. Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të proçedurës së lëvizjes
paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet
proçedurës së ngritjes në detyrë ku mund te marrin pjesë edhe kandidatë nga jashtë shërbimit
civil
PËR TË TRE PROCEDURAT (LËVIZJE PARALELE,NGRITJE NË DETYRE DHE
PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL) APLIKOHET NË TË NJËJTËN KOHË
Afati për dorëzimin e dokumentave për LËVIZJE PARALELE:

07.04.2019

Afati për dorëzimin e dokumentave për NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL:
12.04.2019

PËRSHKRIMI PËRGJITHËSUES I PUNËS PËR POZICIONIN SI MË SIPËR ËSHTË –
- Organizon dhe planifikon planet e veprimit per zhvillimin e pyjeve dhe kullotave nen
juridiksionin administrativ te Bashkise
- Planifikon mjetet financiare te nevojshme per nderhyrje ne fondin pyjor e kullosor, mbi bazen e
bilanceve te perfitimeve nga ky fond
- Ndjek zbatimin e standarteve per llojet drusore, ciklet e prerjeve, teknikat e shfrytezimit, dhe
infrastruktures ne trajnimin e shfrytezimin e fondit pyjor publik
- Organizon e mbikqyr punen per kryerjen e studimeve per pyllezime, permiresime pyjore,
grumbullime te farerave pyjore e zhvillim te fidanishteve, punimet ne kullota.
- Organizon dhe planifikon veprimtarite qe lidhen me shtimin e pyjeve, rritjen e prodhimtarise se
tyre, mbrojtjen nga erozioni nepermjet pyllezimeve, permiresimeve dhe punimeve te ndryshme
ndertimore ne pyje e kullota.
- Studion dhe planifikon nevojat per investime ne kullotat e livadhet e Bashkise.
1. Lëvizja Paralele
Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të
gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

1.1 Kushtet për lëvizjen paralele dhe Kriteret e vecanta
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:
a. Të jenë nënpunës civil te konfirmuar, brenda të së njëjtës kategori IIIB
b. Të mos kenë masë disiplinore në fuqi
c. Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”
d. Të plotësojë kushtet dhe kerkesat e posaçme, të përcaktuara në shpalljen për konkurim
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

a- Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në Inxhinieri pyjesh. Edhe diploma e nivelit
"Bachelor" duhet të jetë në te njejten fushe;
b- Të ketë të paktën 3 vite përvojë pune;

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT
Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a - Jetëshkrim i personit (CV)
b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së
Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të
tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për lëvizjen paralele duhet të bëhet brenda datës:
07.04.2019 pranë Bashkisë Elbasan, dorazi apo me poste.
1.3 REZULTATET PER FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK
Në datën 09.04.2019, Njesia e Burimeve Njerezore do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i
Punësimit” stendat e informimit publik dhe faqen e internetit te Bashkise Elbasan listën e
kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedure e levizjes paralele në
kategorinë e ulët drejtuese, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.
Në të njëjtën date kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do
të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore,
për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).
1.4 FUSHAT E NJOHURIVE DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET
INTERVISTA
Kandidatët do të testohen në lidhje me:

a) Njohuritë mbi Ligjin139/2015 “Per vetëqeverisjen vendore”
b) Njohuritë mbi Ligjin 152/2013 “Për nënpunësin civil” I ndryshuar
c) Njohurite mbi Ligjin 9385 date 04.05.2005 “Per pyjet dhe sherbimin pyjor”
d) Ligji nr.9131 datë 08.09.2003 “Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike”.
e) Njohurite mbi VKM nr 438 date 08/06/2016 “Per kriteret dhe rregullat e shfrytezimit te pyjeve dhe te
shitjes se materialit drusor e te prodhimeve te tjera pyjore dhe jopyjore
f) Njohurite mbi Ligjin nr 5/2016 “Per shpalljen e moratoriumit ne pyje ne republiken e Shqiperise”
g)Njohurite mbi Ligjin nr 61/2016 “Per shpalljen e moratoriumit te gjuetise ne Republiken e Shqiperise”

1.5
MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:
Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe
çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet kur procesi i
çertifikimit nuk është kryer.
Totali i pikeve për këtë vlerësim është 40 pikë.
Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
b - Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën;
Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë
1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E
KOMUNIKIMIT
Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Elbasan do të shpallë fituesin në faqen zyrtare
te saj dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë
procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike, për rezultatet (nëpërmjet adresës
së e-mail).
2. NGRITJA NË DETYRË

Në rast se pozicioni i cituar në fillim të kësaj shpalljeje, nuk plotësohet nëpërmjet procedurës së
lëvizjes paralele,vazhdon proçedura e ngritjes në detyrë. Këtë informacion do ta merrni në faqen e
internetit te Bashkisë Elbasan, në stendat e informimit qytetar dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar
i Punësimit”, duke filluar nga data 22.04.2019.
Për këtë proçedurë kanë të drejtë të aplikojnë nënpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një
kategori më e ulët) të punësuar në të njëjtin apo institucion tjetër të shërbimit civil që plotësojnë kriteret për
ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lire.

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROÇEDURËN E
NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA
Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë:
a. Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda kategorisë IIIB
b.Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
c.Të ketë vlerësimin e fundit “Mirë” ose “Shumë mirë”
Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:
a - Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në degen Inxhinierise pyjesh. Edhe diploma e
nivelit "Bachelor" duhet të jetë ne te njejten fushe.
b- Të ketë të paktën 3 vite eksperiencë pune
2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT
Kandidatët (nënpunës civilë)që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a - Jetëshkrim i personit (CV)

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

c-Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë)
d-Fotokopje të letërnjoftimit (ID)
e-Vërtetim të gjendjes shëndetësore
f-Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore
g-Vlerësimin e fundit nga eprori direkt
h-Vërtetim nga eprori qe nuk ka masë disiplinore në fuqi
i-Cdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet,

kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet positive
apo të tjera të përmendura
në jetëshkrimin tuaj
Kandidatet (Jashtë Shërbimit Civil ) që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumetat si më
poshtë :
a- Jeteshkrim
b- Fotokopje te diplomes (perfshire dhe diplomen e bachelorit). Per diplomat e marra
jashte Republikes se Shqiperise te percillet e njehsuar nga Ministria e Arsimit dhe
Sportit.
c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë,
vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorëzimi I dokumentave për proceduren e ngritjes në detyrë në kategorinë e
ulët drejtuese duhet të bëhet brenda dates 12.04.2019. Dokumentacioni dorëzohet dorazi apo
me postë në zarf të mbyllur pranë Bashkisë Elbasan.
2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK
Në datën 22.04.2019, Njesia e Burimeve Njerezore do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i
Punësimit”, stendat e informimit publik dhe faqen e internetit te Bashkise Elbasan listën e
kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për proceduren e ngritjes në detyrë në
kategorinë e ulët drejtuese, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me
shkrim dhe intervista.
Në të njëjtën date kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit në kategorinë e ulet drejtuese
dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Njësia Përgjegjëse,
për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

2.4 FUSHAT E NOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË
ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA
Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:
Kandidatët do të testohen në lidhje me:

a) Njohuritë mbi Ligjin139/2015 “Per vetëqeverisjen vendore”
b) Njohuritë mbi Ligjin 152/2013 “Për nënpunësin civil” I ndryshuar
c) Njohurite mbi Ligjin 9385 date 04.05.2005 “Per pyjet dhe sherbimin pyjor”
d) Ligji nr.9131 datë 08.09.2003 “Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike”.

e) Njohurite mbi VKM nr 438 date 08/06/2016 “Per kriteret dhe rregullat e shfrytezimit te pyjeve dhe te
shtijes se materialit drusor e te prodhimeve te tjera pyjore dhe jopyjore
f) Njohurite mbi Ligjin nr 5/2016 “Per shpalljen e moratoriumit ne pyje ne republiken e Shqiperise”
g)Njohurite mbi Ligjin nr 61/2016 “Per shpalljen e moratoriumit te gjuetise ne Republiken e Shqiperise”

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
a- Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;
b- Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre
për karrierën, deri në 40 pikë;
c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me
fushën, deri në 20 pikë

2.6

DATA E DALJES SË REZULTATEVE DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, NJBNJ do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi
Kombëtar i Punësimit” stendat e informimit publik dhe faqen e internetit te Bashkise Elbasan. Të
gjithë kandidatet pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë
elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail)

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për proçedurën e ngritjes në detyrë, do të marrin informacion në
faqen zyrtare të internetit të Bashkisë dhe Shërbimit Kombëtar të Punësimit, për fazat e mëtejshme
të kësaj procedure:
- Për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak
- Datën, orën dhe vendin në të cilën do të zhvillohet konkurimi
Për të marrë këtë informacion duhet të vizitoni në mënyrë të vazhdueshme faqen zyrtare të bashkisë
dhe portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit duke filluar nga data 22.04.2019.

