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

KOMISIONERI PËR MBIKËQYRJEN E SHËRBIMIT CIVIL     

 

Nr. 690/2 prot.                                        Tiranë, më 13.07.2021 

VENDIM 

Nr.101, datë 13.07.2021 

 

PËR 

PËRFUNDIMIN E PROCESIT TË VERIFIKIMIT TË EKZEKUTIMIT TË 

VENDIMIT TË KOMISIONERIT NR. 222, DATË 30.12.2020 

 

Në mbështetje të kompetencave ligjore të parashikuara në nenet 11, pika 1 dhe 14 të 

ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dhe Rregulloren, “Mbi procedurat e 

mbikëqyrjes/inspektimit”, miratuar me Vendimin Nr. 17, datë 11.03.2015, të Komisionerit 

për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, pas shqyrtimit të relacionit dhe mendimit paraprak të 

Drejtorit të Përgjithshëm të Inspektimit dhe Mbikëqyrjes dhe Drejtorit për Çështjet Juridike 

dhe Marrëdhëniet me Jashtë, në lidhje me verifikimin e zbatimit të Vendimit të Komisionerit 

Nr. 222, datë 30.12.2020, të Komisionerit, “Për miratimin e raportit përfundimtar të 

mbikëqyrjes së ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil në Autoriteti Kombëtar për 

Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera  dhe paralajmërimin e institucionit për të rregulluar 

gjendjen e ligjshmërisë”. 

 

KONSTATOVA SE: 

 

 Me Vendimin nr. 130, datë 22.10.2020, “Për kryerjen e mbikëqyrjes në lidhje me 

zbatimin e ligjit në administrimin e shërbimit civil, në Autoritetin  Kombëtar për Sigurinë 

dhe Emergjencat në Miniera”, Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil ka vendosur 

fillimin e mbikëqyrjes së përgjithshme në lidhje me zbatimin e ligjit nr.152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, i ndryshuar, në institucionin e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë dhe 

Emergjencat në Miniera.  

 

Ky proces është përmbyllur me Vendimin Paralajmërues nr. 222, datë 30.12.2020, të 

Komisionerit, “Për miratimin e raportit përfundimtar të mbikëqyrjes së ligjshmërisë në 

administrimin e shërbimit civil në Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në 

Miniera  dhe paralajmërimin e institucionit për të rregulluar gjendjen e ligjshmërisë”. 

 

 Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera ka informuar 

Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil me anë të shkresës nr. 502 prot., datë 

01.04.2021, në lidhje me veprimet administrative të ndërmarra në zbatim të detyrave të lëna 

në dispozitivin e vendimit paralajmërues dhe në raportin përfundimtar të mbikëqyrjes. 
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Mbështetur në gjetjet e specifikuara në raportin përfundimtar të mbikëqyrjes, si dhe në 

detyrat e lëna për Autoritetin Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera, në 

përmbajtjen e vendimit paralajmërues për rregullimin e ligjshmërisë, si dhe duke verifikuar 

veprimet administrative të kryera nga njësia përgjegjëse, të materializuara në dokumentet 

shkresore përkatëse, situata e administrimit të shërbimit civil në institucionin e mbikëqyrur 

paraqitet si më poshtë vijon: 

Në pikën 2 të vendimit paralajmërues, Komisioneri ka kërkuar  nga DAP që të unifikojë 

kategorizimin e pozicioneve të punës në shërbimin civil, në institucionet e varësisë (në rastin 

konkret për pozicionin e punës “Drejtor Drejtorie”) në përputhje me kërkesat e nenit 19, të 

ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.   

Aktualisht, Departamenti i Administratës Publike ka informuar Autoritetin Kombëtar për 

Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera se, me mbështetjen e grupit të ekspertëve të projektit 

të financuar nga fondet IPA 2014, “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën 

Publike”, ka filluar punën në drejtim të klasifikimit të pozicioneve të punës në shërbimin 

civil dhe më gjerë. 

Komisioneri, në pikën 3, të dispozitivit të vendimit, ka kërkuar nga njësia përgjegjëse për 

menaxhimin e burimeve njerëzore të institucionit, të përfundojë procesin e hartimit të 

përshkrimeve të punës, për të gjitha pozicionet e punës pjesë e shërbimit civil, sipas 

rregullave dhe procedurave të përcaktuara në Vendimin nr. 142, datë 12.3.2014, të Këshillit 

të Ministrave, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e 

administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, të ndryshuar, dhe në përputhje me 

orientimet që janë dhënë në rubrikën përkatëse të raportit përfundimtar të mbikëqyrjes.    

 

Rezulton se, institucioni i mbikëqyrur, Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe 

Emergjencat në Miniera me shkresën nr. 184 prot., datë 15.02.2021, “Kërkesë për shikimin 

e  përshkrimeve të punës”, ka dërguar pranë Departamentit të Administratës Publike 

përshkimet e punës për çdo pozicion të shërbimit civil. 

 

Sa më sipër, me shkresën nr. 1180/1 prot., datë 29.3.2021, “Kthim përgjigje”, 

Departamenti i Administratës Publike, është shprehur se përsa i përket formatit të miratuar 

të përshkrimti të punës, nga institucioni objekt verifikimi, janë respektuar standardet e 

përcaktuara në Vendimin nr. 142, datë 12.3.2014, të Këshillit të Ministrave, si dhe 

Udhëzimin nr. 1, datë 31.5.2017, të Departamentit të Administratës Publike. 

 

Sa i takon përmbajtjes së përshkrimeve të punës, DAP është shprehur se në përgjithësi 

rubrikat janë plotësuar konform rregullave të përcaktuara, duke bërë edhe disa vërejtje të 

cilat do të reflektohen në vijim nga ana e institucionit. 

 

Referuar pikës 4 të dispozitivit të Vendimit nr. 222/2020, Komisioneri ka kërkuar që 

njësia përgjegjëse për menaxhimin e burimeve njerëzore e institucionit të mbikëqyrur, të 

plotësojë dosjen individuale të titullarit të institucionit, konkretisht të bëjë pjesë të dosjes, 
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aktin e deklarimit të statusit si “nëpunës civil”, duke patur parasyshë përcaktimet e nenit 24 

të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar.  

Konstatohet se njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore me shkresën nr. 07 prot., datë 

05.01.2021, “Kërkesë për konfirmimin e nëpunësit civil”, ka bashkëlidhur të gjithë 

dokumentacionin e evidentuar në mungesë, nga ku një kopje është bërë pjesë e dosjes së 

personelit për nëpunësin civil **********. 

Vërehet se, me shkresën nr. 130/1 prot., datë 15.01.2021, “Për konfirmimin e statusit të 

nëpunësit civil”, nëpunësi në fjalë është konfirmuar si nëpunës civil në pozicionin “Titullar 

i Repartit Inspektim Shpëtim Miniera” në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. 

 

PËR KËTO ARSYE: 

 

 Bazuar në nenet 11, pika 1 dhe 14 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i 

ndryshuar; ligjin nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së 

Shqipërisë” dhe Rregulloren, “Mbi procedurat e mbikëqyrjes/inspektimit”, miratuar me  

Vendimin Nr. 17, datë 11.03.2015, të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, 

 

VENDOSA: 

 

1. Përfundimin e procesit të verifikimit të mbikëqyrjes në vazhdim të Vendimit nr. 222, datë 

30.12.2020, të Komisionerit, “Për miratimin e raportit përfundimtar të mbikëqyrjes së 

ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil në Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe 

Emergjencat në Miniera  dhe paralajmërimin e institucionit për të rregulluar gjendjen e 

ligjshmërisë”. 

 

2. Konstatimin e rregullimit të ligjshmërisë nga ana e institucionit Autoriteti Kombëtar për 

Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera, duke zbatuar rekomandimet e Vendimit nr. 222, 

datë 30.12.2020. 

 

3. Për këtë vendim të njoftohet Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në 

Miniera, Sekretari i Përgjithshëm në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë  si dhe 

Departamenti i Administratës Publike. 

 

4.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

KOMISIONERI 

 

 

 Pranvera Strakosha 
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