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NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURIMI PËR VEND TË LIRË PUNE, NËPËRMJET 

PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE  

 

Bazuar në ligjin nr. 98 datë 06.10.2016 “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë”, Vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen 

paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, si dhe Vendimin nr.3, 

datë 16.03.2021 të Këshillit të Gjykatës, Gjykata e Apelit Tiranë, shpall procedurën e lëvizjes 

paralele, për pozicionin si më poshtë:   

1. Për 1 (një) vend, në pozicionin Nëpunës i Teknologjisë së Informacionit.   

 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës, për pozicionin Nëpunës i Teknologjisë së Informacionit  

është si më poshtë: 

- Mirëmbajtjen dhe administrimin e bazës së të dhënave në gjykatë, të mbajtura në formë 

elektronike nëpërmjet sistemeve kompjuterike, duke respektuar legjislacionin në fuqi për 

mbrojtjen e të dhënave personale;   

-  Ruajtjen e rregullt të statistikave të gjykatës;   

- Mirëmban sistemin ekzistues të kompjuterave dhe aparaturave të tjera elektronike, duke 

përfshirë hardware dhe software;  

- Propozon ide dhe strategji lidhur me mjetet dhe teknologjinë e avancuar të informacionit dhe 

sigurisë në Gjykatë;  
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- Bashkëpunon dhe mban lidhje me sektorët e tjerë për përditësimin e të dhënave të sistemit dhe 

përmirësimin e teknologjisë në Gjykatë, pasi konsultohet me drejtorinë përkatëse në KLGJ;  

- Monitoron, administron dhe mirëmban infrastrukturën kompjuterike dhe informatike në 

Gjykatën e Apelit Tiranë me anë të operacioneve periodike për të garantuar funksionimin e tyre 

normal, përfshirë këtu (por duke mos u kufizuar me to) testimin e pajisjeve, monitorimin, 

përditësimin, dhe kryerjen e kopjeve rezervë dhe raporteve, etj.;  

- Ofron mbështetje pa vonesë në raste kërkesash për problemet kompjuterike nga stafi i Gjykatës;  

- Mirëmban dhe mbështet infrastrukturën informative të Gjykatës së Apelit: rrjetin e brendshëm 

kompjuterik (LAN/WAN) dhe siguron komunikimin e të dhënave;  

- Instalon, mirëmban dhe mbështet aplikacione të ndryshme software në Gjykatë;  

- Përgjigjet për përditësimin e informacioneve në faqen zyrtare të Gjykatës, pas përgatitjes së 

përmbajtjes së tyre nga sektorët përkatëse;  

- Harton dhe zbaton politikën e sigurisë informative të Gjykatës duke instaluar, konfiguruar, dhe 

mirëmbajtur sisteme kundër programeve dashakeqëse, ndërhyrëse (mure mbrojtës, antiviruse, 

etj.);  

- Ofron udhëzime dhe trajnime për stafin e Gjykatës, sipas nevojës, për përdorimin e programeve 

që përdoren në Gjykatë;  

- Analizon kërkesat e reja të teknologjisë dhe përpilon analiza konkurruese;  

- Harton dhe monitoron respektimin e standarteve të teknologjisë së informacionit që janë tepër 

të rëndësishme për integritetin, sigurinë dhe performancën e infrastrukturës teknike të Gjykatës;  

- Mbikëqyr zbatimin dhe performancën e të gjitha nismave që Gjykata ndërmerr në lidhje me 

teknologjinë;  

- Përgjigjet së bashku me përgjegjësin e sektorit të sigurisë për funksionimin dhe mirëmbajtjen e 

sistemit konvencional dhe/ose elektronik/digjital të sigurisë së Gjykatës, si dhe të çdo lloj 

problemi që lidhet me të;  

 

I. LËVIZJA PARALELE DHE KUSHTET E PËRGJITHËSHME DHE TË VEҪANTA  

Kanë të drejtë të aplikojnë për lëvizje paralele vetëm nëpunësit civil gjyqësor, të së njëjtës 

kategori, në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil gjyqësor.    



I.1.  Kushtet minimale, që kandidati duhet të plotësojë për vendin e lirë, sipas 

procedurës për lëvizjen paralele, janë si më poshtë: 

- Të jetë nëpunës civil gjyqësor i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën 

aplikon (dokument nga institucioni); 

- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi, (dokument nga institucioni); 

- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit, “mirë”; 

I.2.  Kërkesat e posaçme për pozicionin Nëpunës i Teknologjisë së Informacionit, janë si 

më poshtë: 

- Të jetë diplomuar në Inxhinieri Informatike në nivelin “Master Shkencor” ose të 

barasvlershëm me të, sipas përcaktimeve të legjislacionit të arsimit të lartë. Edhe diploma e 

nivelit "Bachelor" duhet të jetë në të njëjtën fushë;  

- të kenë kryer të paktën një vit praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër profesionale 

që lidhet me gjykatën; 

- Të ketë aftësi të mira profesionale, organizative, etikë të lartë komunikimi dhe të punës në 

grup; 

  

II.  DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT   

Kandidati duhet të paraqesë zyrtarisht, brenda datës 03.03.2021, pranë Gjykatës së Apelit Tiranë 

nëpërmjet postës, dokumentat e mëposhtëm:  

–        Kërkesë motivimi për aplikim në vendin e punës që konkuron; 

–        Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 

http://dap.gov.al/vende-vakante/duhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta 

–         Fotokopje të diplomës dhe listës së notave (për diplomat jashtë vendit, të përcillet 

njehsimi nga MAS); 

–          Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); 

–          Dokument që nuk ka masë disiplinore në fuqi, (dokument nga institucioni); 
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–          Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

–          Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka); 

–          Vetëdeklarim për vërtetimin e gjendjes gjyqësore, sipas linkut: 

https://ëëë.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=ëeb&cd=1&ved=2ahUKEëjkgPfJsN

_kAhVGzqYKHZK5DSUQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fëëë.dpbsh.gov.al%2Fsked

aret%2F1530789798-1445935373-

FORMULAR%2520VETEDEKLARIMI.docx&usg=AOvVaë0_aZgs8pyzv0_vDOmbrbHc 

–          Vërtetim të gjendjes shëndetësore; 

–          Dokumentacion tjetër, mbi trajnimet, kualifikimet (nëse ka); 

–          Fotokopje e kartës së identitetit/pasaport; 

–          Kontaktet (numër telefoni dhe adresë email) dhe adresën e plotë të vendqëndrimit. 

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell s’kualifikim të kandidatit. 

 

III.  VLERËSIMI I KANDIDATËVE   

III.1 Konkurrimi zhvillohet në dy faza:  

1. Verifikimi paraprak i kandidatëve që përmbushin kushtet e lëvizjes paralele të 

përcaktuara në shpalljen për konkurrim, bazuar në dokumentacionin e paraqitur, do të kryhet 

brenda datës 09.03.2021. Njoftimi me emrat e nëpunësve fitues do të shpallet në faqen zyrtare të 

Gjykatës së Apelit Tiranë www.gjykata.gov.al  dhe në faqen zyrtare të KLGJ-së www.klgj.al  

2. Vlerësimi profesional do të kryhet nëpërmjet intervistës së strukturuar me gojë, 

për kandidatët fitues të fazës së parë, në datën 16.03.2021 ora 14.00, pranë ambienteve të 

Gjykatës së Apelit Tiranë, me adresë Blv.“Zhan D’Ark”.   

III.2 Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë që do të vlerësohen në intervistë janë :  

- Ligji nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor”; 

- Ligji nr.152/2013 “Për nëpunësit civil”, i ndryshuar; 

- Ligji nr.9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat etike në administratën publike”; 
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-  Si dhe aktet nënligjore përkatëse të KLGj-së dhe Këshillit të Ministrave për teknologjinë 

e informacionit dhe sigurinë në gjykata. 

 

III.3 Vlerësimi i kandidatëve do të bëhet, si më poshtë:  

a) 40 pikë për rezultatet e vlerësimit në punë. Në rast rezultatesh të njëjta, Këshilli krijon një 

renditje brenda grupit të kandidatëve me vlerësimin më të lartë të punës;  

b) 50 pikë për vitet e përvojës profesionale në pozicionin përkatës si dhe vitet e përgjithshme të 

përvojës profesionale në sektorin e drejtësisë ose përvojën profesionale që lidhet me fushën e 

pozicionit përkatës; 

c) 10 pikë për trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse; 

 

IV.  DATA E DALJES SË REZULTATEVE DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT   

Data e daljes së rezultateve do të jetë 17.03.2021.  

Në përfundim të daljes së rezultateve të vlerësimit profesional të kandidatëve, Kancelari njofton 

individualisht me email kandidatët që kanë konkurruar për rezultatin e tyre.  

 

KËSHILLI I GJYKATËS 

GJYKATA E APELIT TIRANË 

Blv. “Zhan D’Ark”, Tiranë 


