
 

 

 

 
R E P U B L I K A     E    SH Q I P Ë R I S Ë 

GJYKATA  E  RRETHIT  GJYQËSOR  DURRËS 

KËSHILLI I GJYKATËS 

 

Nr.  120  prot.                                            Durrës, më 17.06.2021 

 

 

VENDIM 
 

Mbi rezultatet e procedurës së emërimit për 1 (një) pozicion arkivist 

 

Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, bazuar në nenet 27, 28 të ligjit nr.98/2016, 

“Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, nenit 32, 33 të vendimit nr.622, 

datë 10.12.2020 “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil 

gjyqësor”,  

 

KONSTATOI: 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka zhvilluar procedurën e pranimit në shërbimin civil 

gjyqësor për 1 (një) pozicion arkivist. Bazuar në rezultatet e testimit me shkrim, nga Komisioni i 

Pranimit u kualifikuan për intervistën e strukturuar me gojë 2 (dy) kandidatë, Romina Kala dhe 

Helena Dema, të cilët në vijim u njoftuar për datën dhe orën e intervistës së struktura me gojë.  

 

Në referim të nenit 32, të vendimit nr.622, datë 10.12.2020 “Për lëvizjen paralele, ngritjen 

në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, me datë 16.06.2021, nga Këshilli i Gjykatës u 

realizua intervista e struktuar me gojë me 2 (dy) kandidatët e kualifikuar nga vlerësimi i testimit me 

shkrim. 

 

 Më datë 17.06.2021, konkurrenti kandidat Romina Kala, paraqiti me shkrim dorëheqjen nga 

konkurrimi, kërkesë kjo e protokolluar në sekretarinë e gjykatës me nr. 1351 prot., datë 17.06.2021. 

Në këto kushte,  Këshilli i Gjykatës,  nuk vijoi me procesin e vlerësimit për znj.Kala, për sa kohë 

dorëheqja e saj passjellë skualifikimin nga konkurrimi. Ndërkohë, kandidati konkurrent Helena 

Dema, u vlerësua si më poshtë: 

 

 
 

 

Emri dhe 

Mbiemri i 

Kandidatit 

 
Pikët për 

dokumentet e 

dorëzuara 

(maksimalja 

15) 

 

 

Pikët për 

vlerësimin me 

shkrim 

(maksimalja 

60) 

 

Pikët për 

intervistën e 

strukturuar 

me gojë 

(maksimalja 

25) 

 
 Totali i 
pikëve të 
marra 
 
 
 
 
 
 

 
005-Helena Dema   5    44       15 64 

 

 

 



 

 

 

Në kushtet që konkurrenti kandidat Helena Dema, e vlerësuar me 64 pikë,  nuk arriti të marrë 70% 

të pikëve totale, Këshilli vendosi të mbyllë procedurën për fazën e emërimit nga Këshilli i Gjykatës, 

pa asnjë të kualifikuar. 

 

Sa më sipër, Këshilli i Gjykatës,   

 

VENDOSI: 

 

-Përfundimin e procedurës për fazën e emërimit nga Këshilli i Gjykatës, pa asnjë të kualifikuar 

për 1(një) pozicion arkivist të shpallur sipas procedurës së emërimit në shërbimin civil gjyqësor.  

-Në referim të nenit 33, të vendimit nr.622, datë 10.12.2020 “Për lëvizjen paralele, ngritjen në 

detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, ky vendim t’i komunikohet të gjithë kandidatëve të 

cilët kanë të drejtën e ankimit në gjykatën kompetente.  

-Një kopje e këtij vendimi t’i komunikohet Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe shkurtimi i vendimit 

të publikohet në faqen elektronike zyrtare të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe Këshillit të Lartë 

Gjyqësor . 
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