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RAPORT 

 

Për mbikëqyrjen e ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil në institucionin 

Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë.  

 

 

Hyrje 

 

Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, në mbështetje të kompetencave ligjore të 

parashikuara në nenin 11, pika 1, 14 dhe 15, të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, 

të ndryshuar, në zbatim të planit vjetor të mbikëqyrjes dhe të Vendimit nr. 107, datë 

13.09.2021, “Për kryerjen e mbikëqyrjes në lidhje me zbatimin e ligjshmërisë gjatë 

zhvillimit të procedurave të plotësimit të pozicioneve të lira në shërbimin civil nëpërmjet 

pranimit në shërbimin civil, lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, në institucionin 

Instituti i Statistikave”, ka vendosur fillimin e mbikëqyrjes së përgjithshme në lidhje me 

zbatimin e Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, në institucionin 

Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë. 

 

Instituti i Statistikave (INSTAT) është organ juridik publik, i pavarur, i krijuar me ligj, i 

cili e zhvillon veprimtarinë e tij në përputhje me Ligjin nr. 17/2018, “Për statistikat 

zyrtare”, ku si objekt të tij ka përcaktimin e kornizës ligjore për mbledhjen, përpunimin, 

zhvillimin dhe shpërndarjen e statistikave zyrtare në Republikën e Shqipërisë, parimeve 

statistikore, koordinimit të Sistemit Kombëtar Statistikor dhe çështjeve të tjera që lidhen 

me statistikat zyrtare. 

 

“INSTAT për përmbushjen e misionit dhe detyrave të ngarkuara me ligj, 

ndihmohet nga punonjësit e emëruar sipas strukturës organizative, të organizuar 

në nivel qendror dhe rajonal”. 

 

Mënyra e funksionimit të Institutit të Statistikave, parashikohet në nenin 15, të Ligjit të 

sipërcituar, ku në pikën 2, të këtij neni përcaktohet se: 

 

“INSTAT-i organizohet në nivel qendror. Brenda strukturës organizative të 

INSTAT-it dhe në varësi të tij operojnë zyrat rajonale statistikore të nivelit 

vendor.” 

 

Ndërsa në pikën 3, të nenit 15, parashikohet se: 

 

“Struktura organizative e INSTAT-it miratohet me vendim të Kuvendit, në 

përputhje me përcaktimet e legjislacionit në fuqi për institucionet e pavarura.”, 
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dhe në pikën 5, të këtij neni, sanksionohet se: 

 

“Nëpunësit e INSTAT-it, specialistët dhe drejtuesit gëzojnë statusin e nëpunësit 

civil, ndërsa për punonjësit e tjerë zbatohen dispozitat e Kodit të Punës. Rekrutimi 

i nëpunësve të INSTAT-it kryhet sipas rregullave të përcaktuara në Ligjin             

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

 

Në mbështetje të dispozitave ligjore të sipërcituara rezulton se, për të gjithë punonjësit që 

janë në pozicione pune pjesë e shërbimit civil, zbatohet Ligji nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, i ndryshuar, duke filluar që nga momenti i rekrutimit, pra, pranimi në 

shërbimin civil dhe duke vazhduar me të gjitha procedurat që ndiqen gjatë aplikimit të 

instituteve të Ligjit.  

 

Evidentojmë faktin se, edhe para fillimit të efekteve juridike të këtij Ligji, mënyra e 

fillimit dhe mbarimit të marrëdhënieve të punës, për punonjësit e Institutit të Statistikave, 

janë rregulluar me Ligjin nr. 8549, datë 11.11.1999, “Statusi i nëpunësit civil”, i 

zbatueshëm për atë kohë, tashmë i shfuqizuar. 

 

Nga sa më sipër, duke qenë se ky institucion përfshihet në skemën e shërbimit civil, 

atëherë ai është pjesë e subjekteve që mbikëqyren nga Komisioneri.   

 

Procesi i mbikëqyrjes në këtë institucion, filloi në datën 20.09.2021 në zbatim të 

Programit të Mbikëqyrjes nr. 801/1 prot., datë 13.09.2021, të miratuar nga Komisioneri, 

njoftuar institucionit me shkresën nr. 801/2 prot., datë 13.09.2021, “Njoftim për fillimin e 

procesit të mbikëqyrjes së ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil në institucionin 

Instituti i Statistikave”. 

 

Objekti i mbikëqyrjes është i përgjithshëm në lidhje me zbatimin e ligjshmërisë gjatë 

zhvillimit të procedurave të plotësimit të pozicioneve të lira në shërbimin civil, nëpërmjet 

pranimit në shërbimin civil; lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, duke vlerësuar 

respektimin e kërkesave të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, nga 

ana e subjekteve të ngarkuara prej ligjit me detyra specifike të administrimit të këtij 

procesi. 

 

Në përfundim të procesit të këqyrjes së akteve dhe administrimit të dokumentacionit të 

nevojshëm në institucion, grupi i punës, i përbërë nga inspektorët Alda Xhaxhiu dhe 

Luiseda Zhapa, nën drejtimin e Drejtorit të Mbikëqyrjes, Altin Shumeli, përpunoi të 

dhënat dhe përgatiti raportin e mbikëqyrjes në lidhje me administrimin e shërbimit civil në 

institucionin Instituti i Statistikave (INSTAT). 
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Qëllimi i mbikëqyrjes 

 

Qëllimi i realizimit të mbikëqyrjes është:  

 

 Monitorimi, kontrolli dhe vlerësimi i zbatimit të Ligjit nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, të ndryshuar, si dhe akteve nënligjore të dala në bazë e për zbatim 

të tij. 

 Paraqitja para përgjegjësve për administrimin e shërbimit civil, njësisë së burimeve 

njerëzore dhe titullarit të institucionit, e konstatimeve dhe fakteve të evidentuara 

dhe të vlerësuara si parregullsi në lidhje me zbatimin e Ligjit për nëpunësin civil.  

 Paralajmërimin e institucionit dhe lënien e detyrave për përmirësimin e situatës, 

brenda një afati të arsyeshëm, sipas përcaktimeve të bëra në nenin 15, të Ligjit        

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

 

Objekti i mbikëqyrjes 

 
1. Si është kuptuar dhe zbatuar Ligji nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i 

ndryshuar dhe aktet nënligjore të dala në bazë dhe për zbatim të tij, gjatë 

aplikimit në praktikë të procesit të pranimit në shërbimin civil dhe zhvillimit 

të sistemit të karrierës nëpërmjet lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë.  

 

2. Procedura e ndjekur nga institucioni në lidhje me miratimin e planit vjetor të 

pranimit në shërbimin civil. 

 

3. Plotësimi i pozicioneve të lira në shërbimin civil në nivelin ekzekutiv, 

nëpërmjet konkurrimit dhe si janë respektuar kërkesat e nenit 22 dhe akteve 

nënligjore në lidhje me dy fazat e këtij procesi: 

 

- verifikimi paraprak nga njësia përgjegjëse, nëse konkurrentët i plotësojnë 

kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të vendit të punës;  

 

- vlerësimi i kandidatëve nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit.     

 

4. Emërimet në shërbimin civil pas përfundimit të procesit të konkurrimit dhe 

menaxhimi i listës së kandidatëve fitues që kanë arritur pikët, por që nuk janë 

emëruar. Evidentimi i rasteve të emërimit pa konkurrim, në kundërshtim me 

kërkesat e nenit 23, të Ligjit për nëpunësin civil. 
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5. Respektimi i kërkesave specifike ligjore, gjatë procesit të përmbushjes së 

periudhës së provës (si janë zbatuar detyrimet e nëpunësit dhe eprorit si dhe 

procedura e vendimmarrjes në përfundim të kësaj periudhe). 

 

6. Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive dhe respektimi i kërkesave ligjore të 

parashikuara në nenin 25, të Ligjit për nëpunësin civil, gjatë zhvillimit të kësaj 

procedure nga Komisioni i Brendshëm. 

 

7. Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese dhe 

respektimi i procedurave të kërkuara nga neni 26, i Ligjit për nëpunësin civil, 

nga njësia përgjegjëse dhe Komiteti i Pranimit gjatë zhvillimit të dy fazave të 

konkurrimit: 

  

 - verifikimit paraprak; 

 - vlerësimi i kandidatëve. 

 

8. Pranimi i nëpunësve civilë të kategorisë së lartë drejtuese dhe respektimi i 

kërkesave të nenit 32, të Ligjit për nëpunësin civil nga ana e titullarit të 

institucionit (respektimi i kufirit prej 15% të pranimit nga jashtë shërbimit 

civil); respektimi i kërkesave ligjore nga ana e njësisë përgjegjëse për 

organizimin e konkurrimit dhe respektimi i procedurave të konkurrimit nga 

ana e Komisionit të Përhershëm të Pranimit, gjatë realizimit të procesit.  

 

9. Probleme të ndryshme që i kanë lindur njësisë së menaxhimit të burimeve 

njerëzore (njësisë përgjegjëse), gjatë punës për zbatimin e Ligjit                    

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

 

Metodologjia e mbikëqyrjes 

 

Grupi i mbikëqyrjes ka zgjedhur si metodë pune verifikimin e dokumentacionit që ka 

lidhje me objektin e mbikëqyrjes, i cili administrohet në dosjet individuale të personelit, 

në arkivën e institucionit, si dhe në sektorin e shërbimeve mbështetëse, për çdo nëpunës të 

emëruar në pozicion pune pjesë e shërbimit civil.  

 

Në zbatim të programit dhe drejtimeve të mbikëqyrjes, grupi i punës ndërmori veprimet e 

mëposhtme: 

 

 U verifikuan pozicionet e punës që janë pjesë e shërbimit civil, sipas organigramës 

dhe strukturës, për institucionin Instituti i Statistikave (INSTAT). 
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 U verifikuan procedurat e rekrutimit dhe përmbajtja e dosjeve individuale të çdo 

nëpunësi civil, si dhe çdo e dhënë tjetër e kërkuar nga ligji për plotësimin e 

kërkesave të përgjithshme për pranimin në shërbimin civil. 

 

 U verifikuan përshkrimet e punës për pozicionet e punës pjesë e shërbimit civil, 

nëse ato janë të hartuara në përputhje me formatin standard të miratuar. 

 

 U verifikuan formularët e vlerësimit të punës në lidhje me vlerësimin e rezultateve 

në punë për të gjithë nëpunësit civilë në periudhë prove dhe nëse ky proces, është 

kryer sipas kërkesave të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar. 

 

 U verifikuan të dhënat profesionale, si dhe të dhënat e tjera në lidhje me 

marrëdhëniet e punës, të çdo nëpunësi të rekrutuar rishtas, për të provuar 

përmbushjen e kërkesave të posaçme të vendit të punës, si arsimi, përvoja në punë 

e të tjera.  

 

Konstatimet janë të materializuara si tabela më vete (Aneksi 1; Aneksi 2), të cilat janë 

pjesë e këtij raporti. 

 

I. Si është kuptuar dhe zbatuar Ligji nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të 

ndryshuar dhe aktet nënligjore të dala në bazë dhe për zbatim të tij, në lidhje 

me statusin e nëpunësve dhe punonjësve aktualë të institucionit në momentin e 

fillimit të efekteve të Ligjit. 

 

1. Situata e administrimit të burimeve njerëzore në momentin e mbikëqyrjes.  

 

Instituti i Statistikave është institucion i pavarur i krijuar me ligj, organizimi i brendshëm i 

të cilit bëhet mbi bazën e strukturës  (lidhja nr. 1) dhe organikës (lidhja nr. 2) të Vendimit 

nr. 127/2018, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të 

punës të institutit të statistikave (INSTAT)”, të Kuvendit të Shqipërisë, si dhe të 

Rregullores së Brendshme, të miratuar me Vendimin nr. 5, datë 09.07.2019, (nr. 208/20 

prot., datë 09.07.2019), nga Kryetari i Bordit Drejtues, në zbatim të nenit 20, germa ç), të 

Ligjit nr. 17/2018, “Për statistikat zyrtare”, të ndryshuar. 

 

Nisur nga analiza e dokumentacionit që është vënë në dispozicion të grupit të 

mbikëqyrjes, konstatohet se, në momentin e fillimit të efekteve juridike të Ligjit               

nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, (datë 26.02.2014), INSTAT, ka qenë i 

organizuar dhe funksiononte mbi bazën e strukturës dhe organikës së miratuar në 

mbështetje të Ligjit nr. 9180, datë 05.02.2004, “Për statistikat zyrtare”. 
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Në mbështetje të këtij Ligji, në nenin 9, “Statusi dhe financimi i INSTAT-it”,të tij, 

përcaktohej se: 

 

“1. INSTAT-i është person juridik publik, në varësi të Kryeministrit.  

1/1. Struktura organizative e INSTAT-it miratohet me urdhër të Kryeministrit, pas 

propozimit të Këshillit të Statistikave, sipas shkronjës "d", të pikës 1, të nenit 11, të 

këtij ligji.  

 

2. Organet drejtuese të INSTAT -it janë:  

a) Këshilli i Statistikave;  

b) Drejtori i Përgjithshëm. 

 

3. Titullari i INSTAT-it emërohet nga Kryeministri, pas kryerjes së një procedure 

publike rekrutimi nga Këshilli i Statistikave. Mënyra e kryerjes së kësaj procedure, 

afatet e njoftimit dhe kriteret për vlerësimin e kandidatëve përcaktohen me vendim 

të Këshillit të Ministrave…” 

 

Ndërsa sa i takon statusit të punonjësve të INSTAT, në pikën 4 dhe 5, të nenit 9, të Ligjit 

nr. 9180, datë 05.02.2004, “Për statistikat zyrtare”, sanksionohej se: 

 

“4. Nëpunësit e INSTAT-it, specialistët dhe drejtuesit gëzojnë statusin e nëpunësit civil, 

ndërsa për punonjësit e tjerë zbatohen dispozitat e Kodit të Punës. Rekrutimi i 

nëpunësve të INSTAT-it bëhet sipas rregullave të përcaktuara në ligjin nr. 8549 datë 

11.11.1999, "Statusi i nëpunësit civil".  

 

5. Punonjësit ekzistues të Institutit te Statistikave, të cilët në datën e hyrjes në fuqi të këtij 

ligji, punojnë në vende pune që konsiderohen pjesë e shërbimit civil, janë nëpunës në 

periudhë prove për 1 vit.” 

 

Referuar dispozitave ligjore të sipërcituara, në momentin e hyrjes në fuqi të Ligjit            

nr. 152/2013, i ndryshuar, institucioni i INSTAT, gëzonte statusin e personit juridik publik 

në varësi të Kryeministrit, në këto rrethana, Departamenti i Administratës Publike në rolin 

e njësisë përgjegjëse, me aktin nr. 1055/11 prot., datë 24.03.2014, drejtuar Këshillit të 

Ministrave, i ka dërguar listën e institucioneve në varësi të tij, me qëllim deklarimin e 

statusit të punësimit për punonjësit e administratës shtetërore në varësi, ku përfshihet edhe 

institucioni i INSTAT, duke i kërkuar njëkohësisht të dhënat nga dosja e secilit punonjës, 

në lidhje procedurën e emërimit; aktin dhe kohëzgjatjen e periudhës së punësimit. 

 

Më tej, njësia përgjegjëse DAP, me aktin nr. 1208/1 prot., datë 30.10.2014, “Verifikimi i 

statusit të nëpunësve dhe punonjësve aktualë”, drejtuar institucionit Instituti i Statistikave, 
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ka dërguar aktet e deklarimit të statusit të punësimit për secilin nëpunës/punonjës, të këtij 

institucioni, të cilët Ligji “Për nëpunësin civil”, i hyrë në fuqi, i ka gjetur në pozicione 

pune pjesë e shërbimit civil. Nga këqyrja e akteve të deklarimit të statusit të punësimit, të 

depozituara në dosjet personale të secilit nëpunës, rezultoi se, në këtë periudhë, 

institucioni ka pasur gjithsej 210 pozicione pune, nga të cilat, 193 pozicione pune janë 

pjesë e shërbimit civil.  

 

Aktualisht, në momentin e mbikëqyrjes institucioni Instituti i Statistikave funksionon sipas 

Ligjit nr. 17/2018, “Për Statistikat Zyrtare”, i cili ka ndryshuar statusin juridik të tij, 

konkretisht, në nenin 15, pika 1, e Ligjit, sanksionohet se INSTAT-i është person juridik 

publik i pavarur, i cili organizohet në nivel qendror, brenda strukturës organizative të 

INSTAT-it dhe në varësi të tij operojnë Zyrat Rajonale Statistikore të nivelit vendor (12 

zyra).  

 

Më tej, në pikën 3, të nenit 15, të Ligjit 17/2018, përcaktohet se struktura organizative e 

INSTAT-it miratohet me vendim të Kuvendit, në përputhje me përcaktimet e legjislacionit 

në fuqi për institucionet e pavarura, ndërsa organet drejtuese të INSTAT, në mbështetje të 

pikës 4, të këtij neni, janë: 

 

a. Drejtori i Përgjithshëm  

b. Bordi Drejtues 

 

Në zbatim të kësaj dispozite ligjore, nga Kuvendi është miratuar struktura dhe organika 

sipas Vendimit nr. 127/2018, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të 

pozicioneve të punës të Institutit të Statistikave”, e cila është në fuqi edhe në momentin e 

realizimit të mbikëqyrjes. 

 

Sipas kësaj strukture, institucioni i INSTAT-it, ka gjithsej 236 pozicione pune, nga të cilat 

223 pozicione pune janë pjesë e shërbimit civil; 12 pozicione pune, rregullohen sipas 

dispozitave ligjore të parashikuara në Kodin e Punës dhe 1 pozicion pune funksionar i 

emëruar. 

 

Referuar organikës së institucionit të mbikëqyrur, pozicionet e punës janë të organizuara 

në këtë mënyrë: 

 

 1 pozicion pune është funksionar i lartë shtetëror (Drejtori i Përgjithshëm); 

 1 pozicion pune kabineti (Sekretar) 

 223 pozicione pune janë pjesë e shërbimit civil; 
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 11 pozicione pune janë punonjës administrativë (1 bibliotekar; 1 protokollist; 1 

teknik/magazinier; 1 nëpunës informacioni; 2 pastrues/sanitarë; 3 shofer; 1 teknik 

mirëmbajtje; 1 arkivist). 

 

Nga sa më sipër, struktura dhe organika, në përmbajtjen e saj, ka të evidentuar në mënyrë 

të qartë pozicionet e punës të kategorizuara sipas Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin 

civil”, të ndryshuar: 

 

 për funksionarët e lartë të institucionit; 

 pozicionet e punës ndaj të cilëve zbatohet Ligji për nëpunësin civil; 

 pozicionet e punës që kryejnë funksione administrative.  

 

Nisur nga përmbajtja e strukturës, konstatohet se, organizimi i saj mbështetet në 

legjislacionin material për të përmbushur objektin dhe misionin e institucionit, sipas 

parimeve të unitetit dhe hierarkisë; llogaridhënies; dekoncentrimit; qartësisë në 

përcaktimin dhe shpërndarjen e përgjegjësisë; ekonomisë, efiçencës dhe efektivitetit, duke 

respektuar për analogji edhe standardet dhe parimet e vendosura për funksionimin e 

strukturës, sipas Ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës 

shtetërore”. 

 

Konstatohet se, struktura e INSTAT-it, është e organizuar duke u orientuar në përcaktimet 

e Vendimit nr. 893, datë 17.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e 

rregullave të organizimit dhe të funksionimit të kabineteve ndihmëse, të organizimit të 

brendshëm të institucioneve të administratës shtetërore, si dhe për procedurat e 

hollësishme për përgatitjen, propozimin, konsultimin dhe miratimin e organizimit të 

brendshëm”, i cili ka dalë në mbështetje të Ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe 

funksionimin e administratës shtetërore”. 

 

Vërehet se, struktura organizative hierarkike e institucionit të mbikëqyrur, paraqitet me 

këtë përbërje: 

 

a) sekretari i përgjithshëm;  

b) drejtoritë e përgjithshme;  

c) drejtoritë;  

ç) sektorët, 

 

Rezulton se në krijimin e drejtorive të përgjithshme është mbajtur parasysh orientimi i 

pikës 24, të aktit nënligjor të cituar më sipër, që: " Një drejtori e përgjithshme në aparatin 

e Kryeministrisë apo ministrive të linjës mund të krijohet nëse ka në përbërje të saj të 

paktën dy drejtori. 
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Në rastin konkret, struktura e institucionit paraqitet e ndarë në këto njësi organizative 

kryesore, si më poshtë vijon: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretar i 

Përgjithshëm 

Drejtoria e 

Komunikimeve dhe 

Publikimeve 

Sektori i 

Marrëdhënieve 

me Publikun 

 

Sektori i 

Publikimeve dhe 

Marketingut 

Sektori i 

Auditimit të 

Bendshëm 

Sektori i Marrëdhënieve 

me Jashtë dhe Integrimit 

Europian 

Drejtoria e Shërbimeve 

Mbështetëse dhe Koordinimit 

Drejtoria e Përgjithshme e TIK 

dhe Mbledhjes së të Dhënave 

Drejtoria e Përgjithshme e 

Prodhimit Statistikor 

Drejtoria e 

Koordinimit dhe 

Çështjeve 

Ligjore 

5 Sektorë 

Drejtoria e 

Financës dhe 

Projekteve 

2 Sektorë 

Drejtoria  

TIK 

Drejtoria e Statistikave 

Rajonale dhe 

Gjeoinformacionit 

5 Sektorë 
3 Sektorë 

2 Zyra Rajonale 

 

Drejtoria e 

Llogarive 

Kombëtare 

Drejtoria e 

Statistikave 

Ekonomike 

Drejtoria e 

Statistikave 

Sociale 

Drejtoria e 

Statistikave  të 

Bujqëssisë dhe 

Mjedisit 

Drejtoria e 

Statistikave 

Sektori Real 

4 Sektorë 

Sektorë

 

4 Sektorë 4 Sektorë 4 Sektorë 4 Sektorë 
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Konstatohet se, në përbërje të “Drejtorisë së Statistikave Rajonale dhe 

Gjeoinformacionit”, ndodhen 12 Zyrat Rajonale, të vendosura në secilin qark të vendit, ku 

secila ka në organikë të saj pozicionin “Përgjegjës Sektori” dhe pozicionin “Specialist”, 

me përjashtim të Zyrave Rajonale Statistikore Elbasan dhe Lezhë të cilat organizohen 

vetëm me pozicionin “Specialistë”.  

 

Konkretisht, ndarja e pozicioneve të punës në shërbimin civil, në nivel Qendror dhe 

Rajonal në institucionin e mbikëqyrur, paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

 

Tabela nr. 1 Ndarja e pozicioneve të punës në shërbimin civil në nivel Qendror dhe Rajonal,      

sipas strukturës dhe organikës në fuqi në institucionin e INSTAT                                                                                                                                                                                                                       

 

Niveli Qendror Zyrat Rajonale 12 

Sekretar i 

Përgjithshëm/ 

Drejtor i 

Përgjithshëm 

(IIa) 

Drejtor 

Drejtorie 

(IIb) 

Përgjegjës 

Sektori 

(IIIa) 

Përgjegjës 

Sektori 

(IIIa/1) 

Specialist 

(IIIb) 

Specialist 

(IVa) 

Përgjegjës 

Sektori 

(IIIb) 

Specialist 

(IVa) 

4 

 

10 38 1 118 3 10 39 

174 pozicione pune 49 pozicione pune 

223 pozicione pune në total në shërbim civil 

 

Klasifikimi i pozicioneve në shërbimin civil është bërë mbi bazën e përcaktimeve të nenit 

19, të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe Vendimit nr. 142, datë 

12.03.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të 

punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura ”, të 

ndryshuar me Vendimin nr. 262, datë 25.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për disa 

ndryshime në Vendimin nr. 142, datë 12.03.2014, të Këshillit të Ministrave “Për 

përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës 

shtetërore dhe institucionet e pavarura ”, ku për çdo pozicion pune është mbajtur parasysh 

natyra e pozicionit, sipas specifikave të tij, si dhe përshkrimi i punës. 

 

Në rastin konkret, 223 pozicionet e punës, pjesë e shërbimit civil në institucionin e 

Institutit të Statistikave, paraqiten në këtë raport: 

  

 Nëpunës civilë të nivelit të lartë drejtues, janë 4 pozicione pune, ose rreth 1.8% të 

pozicioneve të punës pjesë e shërbimit civil, të cilat i përkasin pozicioneve 

“Sekretar i Përgjithshëm” dhe “Drejtor i Përgjithshëm”. 
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 Nëpunës civilë të nivelit të mesëm drejtues, janë 10 pozicione pune, ose rreth 

4.5% të pozicioneve të punës pjesë e shërbimit civil, të cilat i përkasin pozicionit 

“Drejtor Drejtorie”. 

 Nëpunës civilë të nivelit të ulët drejtues janë 49 pozicione pune, ose rreth 22 % të 

pozicioneve të punës pjesë e shërbimit civil, të cilat i përkasin pozicionit 

“Përgjegjës Sektori”. 

 Nëpunës civilë të kategorisë ekzekutive, janë 160 pozicione pune, ose 71.7 % të 

pozicioneve të punës pjesë e shërbimit civil, të cilat i përkasin pozicionit 

“Specialist”.  

 

Konstatohet se, struktura organizative për pozicionet e punës pjesë e shërbimit civil dhe 

niveli i pagave, është në përputhje edhe me përcaktimet e Vendimit nr. 187, datë 

08.03.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të 

pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve..., disa institucione të pavarura….”, ku përfshirja e 

Institutit të Statistikave në fushën e veprimit të këtij vendimi është parashikuar në pikën 1, 

paragrafi 1/2, të tij, (si një ish institucion në varësi të Kryeministrit). 

 

 Për sa i përket pozicionit të punës “Arkivist”, i cili përfshihet në strukturën 

organizative “Sektori i Shërbimeve”, pjesë e “Drejtorisë së Financës dhe Projekteve”, 

në varësi të “Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse dhe Koordinimit”, 

referuar Vendimit nr. 127/2018, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe 

kategorizimit të pozicioneve të punës të Institutit të Statistikave (INSTAT)”, të 

Kuvendit të Shqipërisë, ky pozicion nuk është përfshirë në pozicionet e punës të cilat 

normohen nga legjislacioni i shërbimit civil, e për pasojë aktualisht rregullohet sipas së 

Drejtës së Punës. 

 

Vlerësojmë se ky regjim juridik i marrëdhënies së punës, bie në kundërshtim me kërkesat 

e aktit nënligjor, VKM nr. 142, datë 12.03.2014, “Për Përshkrimin dhe Klasifikimin e 

Pozicioneve të Punës në Institucionet e Administratës Shtetërore dhe Institucionet e 

Pavarura”, i ndryshuar, ku në pikën 9, germa a) dhe b), dhe në pikën 12, kreu III, 

përcaktohet se: 

 

“Pozicionet e shërbimit civil të kategorisë ekzekutive klasifikohen sipas natyrës së 

pozicionit në: 

 

a) grupet e pozicioneve të administrimit të posaçëm dhe; 

b) grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm. 

..... 

12. Grupet e pozicioneve të administrimit të posaçëm përcaktohen në lidhjen 3, 

bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi”. 
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Më tej, lidhja nr. 3 “Klasifikimi i pozicioneve të punës sipas grupeve të ngjashme të punës/ 

sipas profesioneve të punës”, ka renditur grupet e specialistëve të institucioneve të 

administratës publike që përfshihen në fushën e veprimit të ligjit të shërbimit civil sipas 

profesioneve.  

 

Në ndarjen me numër rendor 26, përmenden në mënyrë të shprehur pozicionet “Arkivistë, 

librarë, bibliotekarë dhe përgjegjës në këto fusha”, në institucionet e pavarura e 

kushtetuese..., duke përcaktuar në kolonën e dytë të kësaj lidhje edhe përshkrimin e 

përgjithshëm të punëve të grupit. 

 

Sa më sipër, për këtë pozicion pune, njësia përgjegjëse duhet të saktësojë emërtesën e 

pozicionit të punës, të përcaktohen qartë detyrat teknike dhe përgjegjësitë ligjore që 

realizon dhe nëse rezulton si pozicion pune që ka karakteristikat e statusit të nëpunësit 

civil, në momentin e përgatitjes dhe propozimit për ndryshime në strukturën organizative 

të institucionit, ky pozicion pune duhet të trajtohet si pjesë e shërbimit civil.  

 

 Sa i takon përcaktimit të njësisë organizative në strukturën e institucionit, e cila 

do të ushtrojë detyrën e njësisë përgjegjëse në institucionit e mbikëqyrur 

INSTAT, vlerësojmë se: 

 

Në nenin 4, germa f), të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, 

përcaktohet se, njësi përgjegjëse është Departamenti i Administratës Publike (DAP) për 

institucionet e administratës shtetërore dhe njësia e burimeve njerëzore për institucionet e 

pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore.  

 

Referuar ndërtimit të strukturës aktuale mbi të cilën funksionon institucioni: Instituti i 

Statistikave (INSTAT), duke u nisur nga emërtesa e njërës prej njësive të saj funksionale, 

konkretisht: “Sektori i Burimeve Njerëzore”, në varësi të Drejtorisë së Financave dhe 

Projekteve, në dukje të krijohet përshtypja se kjo njësi luan rolin e njësisë përgjegjëse për 

menaxhimin e burimeve njerëzore të institucionit.  

 

Nga analiza e rregullores së institucionit dhe dokumentit të përshkrimit të punës, rezulton 

se në këtë institucion ka disa njësi të tjera funksionale, që ndodhen në nivele më të larta në 

hierarkinë e shërbimit civil, të cilat janë të ngarkuara me detyra specifike të hartimit të 

politikave dhe menaxhimit të shërbimit civil. 

 

Konkretisht, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse dhe Koordinimit, 

rezulton se ka për detyrë funksionale që të menaxhojë dhe koordinojë në mënyrë të 

qendërzuar, planifikimin strategjik afat gjatë dhe afat shkurtër, në disa fusha, ndër të cilat 

edhe në fushën e burimeve njerëzore (shih pika 5.2.3 paragrafi 1 dhe 2). Pra, duket qartë 
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se, detyra e këtij pozicioni, në fushën e shërbimit civil, ka lidhje me hartimin e politikave 

për zhvillimin e burimeve njerëzore. 

 

Ndërkohë, bazuar në rregulloren e institucionit (shih pika 5.2.3.2, paragrafi 1 dhe 3), si 

dhe në përmbajtjen e përshkrimit të punës për njësinë e Drejtorisë së Financës dhe 

Projekteve, si në rubrikën III: "Qëllimi i përgjithshëm i pozicionit të punës", ashtu edhe në 

rubrikën IV: "Detyrat kryesore", është parashikuar me hollësi, ndër të tjera edhe 

menaxhimi i burimeve njerëzore, duke specifikuar në germën a): "Përgjegjës për 

zbatimin e të gjitha detyrimeve ligjore për burimet njerëzore që rrjedhin nga ligji 

nr.17/2018, "Për statistikat zyrtare", i ndryshuar dhe ligji nr. 152/2013, "Për nëpunësin 

civil", i ndryshuar dhe akteve nënligjore në zbatim të tij". 

 

Në këto rrethana, Drejtoria e Financës dhe Projekteve, është funksioni që ka rolin e njësisë  

përgjegjëse për administrimin e burimeve njerëzore të institucionit. Drejtori i kësaj 

drejtorie, është nëpunësi kompetent me autoritetin ligjor për të përcaktuar objektivat, për 

të planifikuar veprimtarinë e drejtorisë, duke udhëzuar dhe koordinuar stafin në 

përmbushjen e aktiviteteve të përditshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi, përfshi 

këtu edhe sektorin e burimeve njerëzore. 

 

Përgjegjësi i Sektorit, është një zyrtar që merr detyra, raporton dhe përgjigjet direkt tek 

Drejtori i Drejtorisë, i cili, referuar parashikimeve ligjore sa më lart, ka kompetencën 

vendimmarrëse në lidhje me çështjet procedurale të lidhura me veprimtarinë e sektorit. 

 

Në mbështetje dhe analizë të dispozitave të VKM-së nr. 142, datë 12.03.2014, “Për 

përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës 

shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar, përgjegjësi i sektorit është nëpunës i 

nivelit të ulët drejtues, i cili nuk ka aftësi vendimmarrëse. Këto atribute i ka niveli i 

mesëm drejtues, e në vijim, kategoritë më sipër tij në hierarkinë administrative të 

shërbimit civil. 

 

Për të gjitha këto arsye, vlerësojmë se në rolin e njësisë përgjegjëse në institucionin e 

mbikëqyrur, në kuptim të nenit 10, të ligjit për nëpunësin civil, është “Drejtoria e 

Financave dhe Projekteve”.  

 

Me të drejtë, Drejtori i Përgjithshëm i INSTAT-it. përmes akteve me nr. 736 prot., datë 

16.05.2018, “Urdhër i brendshëm për caktimin e njësisë përgjegjëse”; më pas, me aktin 

nr. 418 prot., datë 27.02.2019, “Urdhër i brendshëm për caktimin e njësisë përgjegjëse”, 

ka urdhëruar në rolin e njësisë përgjegjëse “Drejtorinë e Financës dhe Projekteve”, e cila 

nga ana e saj ka kryer detyrat e parashikuara nga legjislacioni i shërbimit civil, për këtë 

njësi.  
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Konstatohet se akti me nr. 418 prot., datë 27.02.2019, “Urdhër i brendshëm për caktimin 

e njësisë përgjegjëse”, i përmendur më sipër, i cili caktonte në rolin e njësisë përgjegjëse 

“Drejtorinë e Financës dhe Projekteve”, është shfuqizuar me aktin nr. 418/1 prot., datë 

01.04.2019, duke urdhëruar në rolin e njësisë përgjegjëse “Drejtorinë e Përgjithshme të 

Shërbimeve Mbështetëse dhe Koordinimit”, duke krijuar një boshllëk dhe konfuzion për 

menaxhimin e shërbimit civil në institucion, ndërkohë që ky pozicion është vakant që prej 

momentit të ristrukturimit të institucionit. 

 

Rezulton se në momentin e mbikëqyrjes, në rolin e njësisë përgjegjëse, me aktin nr. 418/2 

prot., datë 02.10.2019, “Urdhër i brendshëm për caktimin e njësisë përgjegjëse”, të Zv/ 

Kryetarit të Bordit Drejtues, është urdhëruar njësia organizative “Drejtoria e Financës 

dhe Projekteve”. Njësia përgjegjëse në zbatim të këtij urdhri ka kryer detyrat e ngarkuara 

në menaxhimin e shërbimit civil, të materializuara në aktet e nxjerra nga kjo njësi. 

 

Vlerësojmë se, detyrat e njësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore në administrimin e 

shërbimit civil, janë të një rëndësie të veçantë. Kjo njësi vlerësohet si një nga shtyllat 

kryesore të organizimit të strukturës së institucionit, e për këtë arsye, për ti dhënë vendin e 

duhur në këtë strukturë, duhet të përfshihet funksioni në fjalë, në emërtesën e drejtorisë që 

e kryen atë. Në këto kushte, Instituti i Statistikave duhet të marrë masa për plotësimin e 

emërtesës së “Drejtorisë së Financave dhe Projekteve”, me qëllim që të materializohet që 

në emërtesë funksioni i administrimit të burimeve njerëzore në këtë njësi organizative, për 

të mos lënë vend për subjektivizëm dhe konfuzion. 

 

Këtë qëndrim Komisioneri e ka shprehur edhe përmes shkresës me nr. 786 prot., datë 

22.09.2021, me objekt: “Kthim përgjigje shkresës tuaj nr. 1398 prot., datë 07.09.2021, në 

lidhje me përcaktimin e njësisë organizative me funksionet e njësisë përgjegjëse”, në 

përgjigje të kërkesës së ardhur nga institucioni i mbikëqyrur. 

 

Konstatohet se, institucioni funksionon mbi bazën e Rregullores së Brendshme, e cila, siç 

e thamë në pjesën hyrëse të materialit, është miratuar nga Bordi Drejtues me Vendimin    

nr. 5, datë 09.07.2019, (nr. 208/20 prot., datë 09.07.2019), në të cilën, janë përcaktuar 

rregullat procedurale për organizimin dhe funksionimin e brendshëm të administratës, si 

dhe janë evidentuar përgjegjësitë dhe detyrat kryesore që duhet të përmbushë çdo drejtori, 

në përputhje me rolin dhe misionin e këtij institucioni.  

 

Vlerësojmë se, në rregulloren e brendshme të institucionit, janë pasqyruar parimet dhe 

rregullat që sanksionon Ligji nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe 

detyrat specifike që duhet të kryejë secili prej pozicioneve të punës që janë pjesë e 

shërbimit civil, të cilat materializohen edhe në përshkrimin e punës, në përputhje me ligjin 

për shërbimin civil. 
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Konkluzion:  

 

 Në lidhje me konstatimet e mësipërme, Komisioneri vlerëson se, për sa i takon 

pozicionit të punës “Arkivist”, njësia e burimeve njerëzore të institucionit duhet të mbajë 

parasysh kërkesat e akteve nënligjore: Vendimit nr. 187, datë 08.03.2017, “Për miratimin 

e strukturës dhe të nivelit të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, …institucionet në 

varësi të ministrive të linjës…….”, të Këshillit të Ministrave, si dhe Vendimit nr. 142, datë 

12.03.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të 

punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”.  

Në këtë rast, duhet të saktësohet emërtesa e pozicionit të punës, të përcaktohen qartë 

detyrat teknike dhe përgjegjësitë ligjore që realizon.  

Gjatë realizimit të procedurave për përgatitjen dhe propozimin e strukturës së re 

organizative, nëse vlerësohet se ky pozicion ka tiparet e shërbimit civil, atëherë ai duhet të 

trajtohet si pozicion i shërbimit civil. 

 

 Subjekti i mbikëqyrur, duhet të marrë masa për plotësimin e emërtesës së 

“Drejtorisë së Financave dhe Projekteve”, duke përcaktuar qartësisht në strukturë njësinë 

organizative në nivel drejtorie, ku realizohen funksionet e administrimit të burimeve 

njerëzore, në mbështetje të argumentimit ligjor të përmendur më lart. 

 

2. Procedurat e ndjekura në kuadër të ristrukturimit të subjektit të mbikëqyrur. 

 

Sikurse u analizua në pjesën hyrëse të materialit, institucioni i mbikëqyrur, është krijuar 

me Ligjin nr. 9180, datë 05.02.2004, “Për Statistikat Zyrtare”, i ndryshuar, ku në nenin 9, 

“Statusi dhe financimi i INSTAT-it”, të tij përcaktohej se, ky institucion është parashikuar 

me statusin e personit juridik publik, në varësi të Kryeministrit.  

 

Më tej, në mbështetje të germës d), pika 1, e nenit 11, të këtij Ligji, ka qenë e parashikuar 

se struktura organizative e institucionit miratohej me urdhër të Kryeministrit, pas 

propozimit të Këshillit të Statistikave. 

 

Në zbatim të dispozitës ligjore të sipërcituar, me Urdhrin nr. 28, datë 08.03.2017, “Për 

miratimin e strukturës dhe të organikës së Institutit të Statistikave”, të Këshillit të 

Ministrave, është miratuar struktura organizative e institucionit duke përcaktuar për secilin 

pozicion, kategorinë e pagës dhe numrin e pozicioneve të punës. Sipas kësaj strukture 

institucioni ka pasur gjithsej në nivel qendror dhe në zyrat rajonale 216 pozicione pune, 

nga të cilat 201 pozicione pune janë pjesë e shërbimit civil dhe 15 pozicione pune 

rregullohen sipas legjislacionit të së Drejtës së Punës. 
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Tabela nr. 2  Ndarja e pozicioneve të punës në shërbimin civil në nivel Qendror dhe Rajonal 

sipas strukturës dhe organikës së vjetër. 

 

Niveli Qendror Zyrat Rajonale 12 

Drejtor i 

Përgjithshëm 

(TND) 

Drejtor 

Drejtorie 

Përgjegjës 

Sektori 

(IIIb) 

Përgjegjës 

Sektori 

(IIIa/1) 

Specialist 

(IVa) 

Specialist 

(IVb) 

Përgjegjës 

Sektori 

(IVa) 

Specialist 

(IVb) 

1 11 2 35 92 12 10 38 

153 pozicione pune 48 pozicione pune 

201 pozicione pune në total në shërbim civil 

 

Me hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 17/2018, “Për Statistikat Zyrtare”, Instituti i Statistikave 

ndryshoi statusin e tij, në person juridik publik të pavarur, sipas përcaktimit ligjor të 

sanksionuar në nenin 15, pika 1, të këtij Ligji. 

 

Në përmbushje të detyrimit ligjor të parashikuar, në pikën 3, të nenit 15, të Ligjit             

nr. 17/2018, Kuvendi, me Vendimin nr. 127/2018, “Për miratimin e strukturës, organikës 

dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Institutit të Statistikave”, miratoi strukturën 

dhe organikën e institucionit, e cila është ende në fuqi, duke sjellë nevojën e ristrukturimit 

të institucionit, për shkak të riorganizimit të njësive organizative dhe ndryshimit të numrit 

të punonjësve. 

 

Baza ligjore mbi të cilat duhet të bëhet vlerësimi i ligjshmërisë së procesit të transferimit 

të përhershëm të nëpunësve civilë, në një pozicion tjetër të shërbimit civil, në rastin e 

mbylljes dhe ristrukturimit të institucionit, janë përcaktimet e nenit 50, të Ligjit                

nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; Vendimit nr. 125, datë 17.02.2016, i 

Këshillit të Ministrave, kreu II, “Për transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të 

nëpunësve civilë”, si dhe të Udhëzimit nr. 1, datë 01.03.2016, të Departamentit të 

Administratës Publike, “Për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e Komisionit të 

Ristrukturimit për shkak të mbylljes apo ristrukturimit të institucionit”. 

 

Për të verifikuar procedurat e ndjekura në kuadër të ristrukturimit të institucionit, u kërkua 

nga njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit, tërësia e materialeve 

shkresore, të cilat dokumentojnë realizimin e këtij procesi, kopje e të cilave janë të 

administruara në dosjen e mbikëqyrjes. Nga trajtimi i dokumentacionit të vënë në 

dispozicion, si dhe vlerësimit të tij në raport me kërkesat e ligjit, rezulton të jenë marra 

masat si më poshtë: 
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A. Njoftimi për fillimin e procedurës së ristrukturimit 

 

Në zbatim të pikës 7, të nenit 50, të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i 

ndryshuar, dhe pikës 15, të Vendimit nr. 125, datë 17.02.2016, të Këshillit të Ministrave, 

“Për transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë”, rezulton se 

njësia përgjegjëse, ka njoftuar individualisht nëpunësit civilë, për fillimin e procedurës së 

ristrukturimit. Nga dokumentacioni i administruar në kuadër të verifikimit, rezulton se 

punonjësit janë njoftuar me aktet nr. 1291/14 prot., deri nr. 1291/187 prot., datë 

28.12.2018, me objekt: “Njoftim për fillimin e procedurave të ristrukturimit”, në 

përputhje me të gjitha kërkesat e legjislacionit të shërbimit civil. 

 

B. Komisioni i Ristrukturimit 

 

Me miratimin dhe hyrjen në fuqi të strukturës dhe organikës së re, të institucionit të 

mbikëqyrur, është krijuar Komisioni i Ristrukturimit, me Urdhrin nr. 37, datë 28.12.2018, 

(nr. 1291/13 prot., datë 28.12.2018), “Për krijimin e Komisionit të Ristrukturimit të 

Institutit të Statistikave”, të Drejtorit të Përgjithshëm të institucionit, me përbërje si vijon: 

 

********** – “Drejtor i Drejtorisë së Financave dhe Shërbimeve”, Kryetar; 

********** – “Drejtor i Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit”, Anëtar; 

********** – “Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore”, Anëtar. 

 

Konstatohet se, në këtë rast, është vepruar në përputhje të plotë me pikën 17, të Kreut II, të 

Vendimit nr. 125, datë 17.02.2016 të Këshillit të Ministrave, i cili përcakton se, 

“Komisioni përbëhet nga tre anëtarë dhe krijohet nga njësia përgjegjëse sipas rastit”, si 

dhe me Udhëzimin nr. 1, datë 01.03.2016, të Departamentit të Administratës Publike, 

“Për krijimin, funksionimin, përbërjen dhe kompetencat e Komisionit të Ristrukturimit për 

shkak të mbylljes apo ristrukturimit të institucionit”. 

 

C. Përshkrimet e punës 

 

Rregullat e hollësishme për përgatitjen, propozimin, miratimin dhe bërjen efektive të 

strukturës dhe organikës së institucioneve, janë të përcaktuara në Vendimin nr. 893, datë 

17.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave të organizimit dhe të 

funksionimit të kabineteve ndihmëse, të organizimit të brendshëm të institucioneve të 

administratës shtetërore, si dhe për procedurat e hollësishme për përgatitjen, propozimin, 

konsultimin dhe miratimin e organizimit të brendshëm”.  

Ndër të tjera, këto rregulla parashikojnë se përshkrimet e punës për çdo pozicion pune të 

strukturës së re, i bashkëlidhen propozimit për ndryshimin e strukturës. Detyrimin për 

hartimin e përshkrimeve të punës në momentin kur ndryshon mënyra e organizimit të 
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institucionit, e parashikon edhe Vendimi nr. 142, datë 12.3.2014, i Këshillit të Ministrave, 

“Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës 

shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar. Në mënyrë të shprehur pika 14, e 

kreut IV, të këtij akti nënligjor parashikon se: 

 

“Përshkrimet e punës hartohen kur krijohen institucione të reja, kur ndryshon mënyra e 

organizimit të institucionit, apo kur kanë ndodhur ndryshime ose miratime të legjislacionit 

specifik mbi bazën e të cilit funksionon institucioni”. 

 

Në respektim të rregullave të vendosura nga aktet nënligjore si më sipër, subjektet e 

ngarkuara me përgjegjësinë e hartimit, miratimit e administrimit të përshkrimeve të punës 

që janë: njësia përgjegjëse për menaxhimin e burimeve njerëzore, analisti i punës, eprori 

direkt i pozicionit respektiv të punës, Sekretari i Përgjithshëm i institucionit, në një 

moment ristrukturimi, duhet të hartonin përshkrimet e reja punës, për të gjitha pozicionet e 

shërbimit civil të strukturës së re. 

 

Nga verifikimet e kryera rezulton se, njësia përgjegjëse për menaxhimin e burimeve 

njerëzore, ka përgatitur përshkrimet e punës, si dhe kërkesat e posaçme për çdo pozicion 

pune të ri, të krijuar apo të prekur nga propozimi për ndryshimin e organizimit të 

brendshëm të institucionit, materiale të cilat i janë vënë në dispozicion Komisionit të 

Ristrukturimit, i cili nga verifikimi i tyre ka evidentuar kriteret e veçanta për çdo pozicion 

pune të shërbimit civil.  

 

Gjatë mbikëqyrjes u evidentua se, “Përshkrimet e punës”, të miratuara nga njësia 

përgjegjëse e mëparshme e institucionit, nuk kanë qenë të firmosura, për shkak të 

mungesës së nëpunësit më të lartë civil në institucion në rolin e “Zyrtarit Autorizues”, që 

korrespondon me pozicionin e “Sekretarit të Përgjithshëm”. Me plotësimin e pozicionit të 

Sekretarit të Përgjithshëm, sipas strukturës së re, janë firmosur edhe përshkrimet e punës, 

për pozicionet e punës pjesë e shërbimit civil në institucionin e mbikëqyrur. 

 

Ç.  Procedura e ndjekur nga Komisioni i Ristrukturimit për sistemimin e nëpunësve 

civilë, në kuadër të ristrukturimit të INSTAT 

 

Komisioni i Ristrukturimit, pasi ka analizuar strukturën dhe organikën e mëparshme të 

miratuar me Urdhrin nr. 28, datë 08.03.2017, të Këshillit të Ministrave, si dhe strukturën e 

re të institucionit të miratuar me Vendimin e Kuvendit nr. 127/2018, “Për miratimin e 

strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Institutit të Statistikave”, 

ka shqyrtuar mundësinë e sistemimit të çdo nëpunësi civil, në referencë të kritereve të 

veçanta të pozicioneve të punës të krijuara. Në përfundim të kësaj procedure, ka propozuar 

transferimin e nëpunësve civilë, vendet e të cilëve janë prekur për shkak të ristrukturimit, 
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proces i cili materializohet me Vendimin nr. 1291/188 prot., datë 04.02.2019, të 

Komisionit të Ristrukturimit. 

 

Në përmbajtje të këtij vendimi rezulton se, në strukturën e institucionit në momentin e 

ristrukturimit ishin gjithsej 201 pozicione pune në shërbimin civil, nga këto: 

 

 Pozicione të plotësuara me nëpunës civil ishin 173 pozicione pune; 

 Pozicione të lira 28 pozicione pune; (si arsye: 3 Dorëheqje në muajin shtator 2019; 2 

pezullime në muajin shtator 2019; dhe 23 pozicione vakante të trashëguara nga 

struktura e mëparshme).  

 

Në vijim, Komisioni pasi ka shqyrtuar të dhënat e 173 nëpunësve civilë, të punësuar në 

pozicione pune të shërbimit civil, të cilët preken si pasojë e ristrukturimit, si dhe shqyrtoi 

kriteret specifike të vendeve të lira të krijuara apo të prekura si pasojë e ristrukturimit dhe 

pasi vlerësoi mundësitë për transferimin e përhershëm të secilit nëpunës civil, vendosi ti 

propozojë njësisë përgjegjëse transferimin e përhershëm të 173 nëpunësve civilë, duke 

mos liruar nga shërbimi civil asnjë nëpunës civil. 

 

Në mbështetje të Vendimit nr. 1291/188 prot., datë 04.02.2019, “Për propozimin për 

transferimin e përhershëm të nëpunësve civilë në kuadër të ristrukturimit”, të Komisionit 

të Ristrukturimit, njësia përgjegjëse përmes akteve individuale me nr. 1291/189 prot., deri 

nr. 1291/245 prot., datë 06.02.2019, me objekt: “Transferim i përhershëm për shkak të 

ristrukturimit të institucionit”, ka vendosur transferimin e përhershëm të secilit nëpunës 

civil.  

 

Konkluzion: Komisioneri konstaton se, procesi i ristrukturimit në institucionin e 

mbikëqyrur, ashtu sikurse u theksua në secilën nënçështje të materialit, në të gjitha fazat e 

tij është kryer në përputhje të plotë me dispozitat ligjore dhe nënligjore që normojnë këtë 

institut të legjislacionit të shërbimit civil. Ajo që vlen të theksohet, është se gjatë 

zhvillimit të këtij procesi nuk është administruar asnjë ankesë nga nëpunësit civilë. 

 

3. Mënyra e plotësimit të pozicioneve të shërbimit civil në momentin e realizimit të 

mbikëqyrjes.  

 

Nga kontrolli i ushtruar, si dhe nga materialet që na janë vënë në dispozicion nga njësia e 

burimeve njerëzore, mënyra e plotësimit të 208 pozicioneve të punës në administratën e 

institucionit, të cilat janë pjesë e shërbimit civil në momentin e realizimit të mbikëqyrjes 

dhe përqindja që zënë në raport me numrin e përgjithshëm të pozicioneve të punës pjesë e 

shërbimit civil, 223 pozicione pune, është 93.3 %. Mënyra e plotësimit të pozicioneve të 

punës që janë pjesë e shërbimit civil, paraqitet si më poshtë: 
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 65 pozicione pune, që zënë rreth 31 % të vendeve të punës në raport me numrin e 

përgjithshëm të pozicioneve të punës të plotësuara, pjesë e shërbimit civil, janë të 

plotësuara nga nëpunës, të cilët data 26.02.2014, që është edhe momenti i fillimit 

të efekteve juridike të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, i ka 

gjetur në pozicione pune pjesë e shërbimit civil. 

  

 96 pozicione pune, që zënë rreth 46 % të vendeve të punës në raport me numrin e 

përgjithshëm të pozicioneve të punës të plotësuar pjesë e shërbimit civil, janë 

plotësuar nëpërmjet konkurrimit për pranimin në shërbimin civil në kategorinë 

ekzekutive, në përputhje me procedurat e përcaktuara nga Ligji nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, të ndryshuar.  

Nga këto procedura për rekrutimin në shërbimin civil për periudhën e mbikëqyrjes, 

76 procedura konkurrimi janë kryer nga njësia përgjegjëse e institucionit dhe 20 

procedura konkurrimi janë kryer nga DAP, si njësi përgjegjëse, në momentin e 

ndryshimit të statusit juridik të institucionit, nga institucion varësi, në institucion të 

pavarur. 

 

 27 pozicione pune, që zënë rreth 13 % të vendeve të punës në raport me numrin e 

përgjithshëm të pozicioneve të punës të plotësuara pjesë e shërbimit civil, janë 

plotësuar nga nëpunës civil ekzistues, të cilët, në pozicionin aktual, janë emëruar 

me ngritje në detyrë duke zbatuar procedurat e konkurrimit të përcaktuara nga neni 

26, i Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar; Vendimi nr. 242, 

datë 18.3.2015, i Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në 

kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”;  

 

 16 pozicione pune, që zënë rreth 8.1 % të vendeve të punës në raport me numrin e 

përgjithshëm të pozicioneve të punës të plotësuara pjesë e shërbimit civil, janë 

plotësuar nga nëpunës civil ekzistues, të cilët, në pozicionin aktual, janë emëruar 

me lëvizje paralele, duke zbatuar procedurat e konkurrimit të përcaktuara nga neni 

25, 26, i Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar dhe Vendimi      

nr. 242, datë 18.3.2015, i Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira 

në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”. 

 

 1 pozicion pune, që zë rreth 0.5 % të vendeve të punës në raport me numrin e 

përgjithshëm të pozicioneve të punës të plotësuara pjesë e shërbimit civil, është 

plotësuar nëpërmjet konkurrimit me kandidatë nga jashtë, në përputhje me pikën 4, 

të nenit 26, të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar.  
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 3 pozicione pune, që zënë rreth 1.4 % të vendeve të punës në raport me numrin e 

përgjithshëm të pozicioneve të punës të plotësuara pjesë e shërbimit civil, është 

plotësuar nëpërmjet konkurrimit, në përputhje me nenin 32, të Ligjit nr. 152/2013, 

“Për nëpunësin civil”, të ndryshuar. 

 

Grafik nr. 1 Mënyra e plotësimit të pozicioneve të shërbimit civil në momentin e mbikëqyrjes 

 

 
 

 

II. Si është kuptuar dhe zbatuar Ligji nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i 

ndryshuar dhe aktet nënligjore të dala në bazë dhe për zbatim të tij, gjatë 

aplikimit në praktikë të procesit të pranimit në shërbimin civil dhe zhvillimit 

të sistemit të karrierës nëpërmjet lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë.   

 

Në zbatim të programit të mbikëqyrjes, grupi i punës, ka këqyrur procedurat e konkurrimit 

për pranimin në shërbimin civil në nivelin ekzekutiv, të lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë 

dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil, në të gjitha kategoritë e nëpunësisë në shërbimin 

civil, në këtë institucion, për periudhën pas fillimit të efekteve juridike të Ligjit                

nr. 17/2018, “Për Statistikat Zyrtare”, që përkon me periudhën prill 2018, deri në 

momentin e fillimit të mbikëqyrjes shtator 2021. 
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1. Procedura e ndjekur nga institucioni në lidhje me miratimin e planit vjetor të 

pranimit në shërbimin civil. 

 

Në zbatim të detyrimeve të nenit 18, të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i 

ndryshuar, ku përcaktohet se; “........dhe çdo institucion i pavarur, jo më vonë se muaji 

shkurt, miratojnë planet e veta të pranimeve vjetore.....”, institucioni duhet të miratojë 

planin vjetor të pranimit për pozicionet e lira pjesë e shërbimit civil, në bazë të të cilave 

administrohet i gjithë procesi i rekrutimit.  

 

Përgatitja e tij në mënyrë të detajuar dhe në përputhje me kërkesat ligjore, përbën një 

garanci për zhvillimin e gjithë procedurave të konkurrimit. 

 

Nga dokumentacioni i këqyrur për periudhën objekt mbikëqyrjeje, në lidhje me miratimin 

e këtij plani, rezulton si më poshtë: 

 

 Plani i Pranimit në Shërbimin Civil, viti 2018 

Këshilli i Ministrave me Vendim nr. 34, datë 24.01.2018, “Për planin vjetor të pranimit 

për vitin 2018 në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil” dhe 

Vendim nr. 184, datë 29.03.2018, “Për hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e 

ulët drejtuese edhe për kandidatë të tjerë jashtë shërbimit civil, për vitin 2018”, ka 

miratuar planin e rekrutimit për vitin 2018 në institucionet e administratës shtetërore, duke 

parashikuar numrin e vendeve vakante të planifikuara për rekrutim në këto institucione, ku 

sipas lidhjes nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij, përfshihen 

Kryeministria dhe institucionet e saj të varësisë, ku bën pjesë edhe Instituti i Statistikave. 

 

 Plani i Pranimit në Shërbimin Civil, viti 2019 

 

Nga këqyrja e dokumentacionit të venë në dispozicion nga njësia përgjegjëse, rezulton se 

për vitin 2019, në mbështetje të nenit 20, të Ligjit nr. 17/2018, “Për statistikat zyrtare”, 

Bordi Drejtues, me Vendimin nr. 1, datë 18.02.2019, (nr. 208/4 prot., datë 18.02.2019), ka 

miratuar planin vjetor të pranimit në shërbimin civil për këtë institucion, në përgjigje të 

kërkesës nr. 208/2 prot., datë 15.02.2019, “Propozim për miratimin e Planit Vjetor të 

Pranimit për vitin 2019, për Institutin e Statistikave, pjesë e shërbimit civil”, të njësisë 

përgjegjëse. Sipas këtij plani, numri i vendeve të planifikuara për rekrutim gjatë vitit 2019, 

pjesë e shërbimit civil është 56 pozicione pune, i ndarë sipas kategorive të mëposhtme: 

 

o 4 nëpunës civilë, të nivelit të lartë drejtues; 

o 2 nëpunës civil të nivelit të mesëm drejtues; 

o 10 nëpunës civilë të nivelit të ulët drejtues; 

o 40 nëpunës civilë të kategorisë ekzekutive. 
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Bashkëlidhur me Vendimin nr. 1, datë 18.02.2019, gjendet Aneksi 1 “Relacion, për 

pranimin nga jashtë shërbimit civil”, ku bazuar në nenin 26, të Ligjit nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM-së nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e 

vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, është parashikuar që 

plotësimi i pozicionit të “Përgjegjësit në Zyrën Rajonale Korçë”, të jetë i hapur dhe për 

kandidatë nga jashtë shërbimit civil, në kushtet kur ky pozicion ka mbetur vakant që prej 

datës 04.02.2015 dhe procedurat e shpallura janë mbyllur pa fitues, për shkak të mungesës 

së kandidatëve për këtë pozicion pune. 

 

Referuar organikës në fuqi, pozicioni “Përgjegjës Sektori, në Zyrat Rajonale”, është 

kategorizuar në pozicionet e punës me nivel page III-b, duke krijuar paqartësi për 

klasifikimin e këtij pozicioni pune, pasi referuar emërtesës klasifikohet në pozicione të 

kategorisë së nivelit të ulët drejtuese, neni 19, i Ligjit nr. 152/2013, i ndryshuar, ndërsa 

sipas nivelit të pagës së pozicionit III-b, klasifikohet në pozicion të kategorisë ekzekutive. 

 

Për interpretim të këtij rasti, institucioni i mbikëqyrur, i është drejtuar me shkresën          

nr. 1263 prot., datë 14.06.2019, Departamentit të Administratës Publike, i cili i është 

përgjigjur me shkresën nr. 3683/1 prot., datë 15.07.2019, në mënyrë të përmbledhur si më 

poshtë vijon: 

 

“… kategoria e pagës III-b është një kategori që i përket nivelit ekzekutiv në shërbimin 

civil, ndërsa klasifikimi i emërtesës së pozicionit “Shef Sektori”, i përket kategorisë së 

nivelit të ulët drejtues, rekomandojmë shpalljen e pozicioneve “Përgjegjës i Sektorit të 

Zyrave Rajonale”, kategoria e pagës III-b, nëpërmjet procedurave të parashikuara në 

nenet 23-25, të Ligjit nr. 152/2013, i ndryshuar dhe VKM-së nr. 243, datë 18.03.2015, por 

duke marrë në konsideratë se për këto pozicione nuk aplikohet lista e fituesve…” 

 

Në bazë të këtij interpretimi nga njësia përgjegjëse DAP, procedurat e rekrutimit për 

pozicionet e punës “Përgjegjës Sektori në Zyrat Rajonale”, janë zhvilluar sipas 

procedurave të parashikuara në nenet 23-25, të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, 

i ndryshuar dhe VKM-së nr. 234, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, 

periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar. 

 

 Plani i Pranimit në Shërbimin Civil, viti 2020 

 

Për vitin 2020, me Vendimin nr. 1, datë 21.02.2020, (nr. 307/3 prot., datë 21.02.2020), të 

Bordit Drejtues, është miratuar Plani Vjetor i Pranimit në Shërbimin Civil, për vitin 2020, 

në mbështetje të propozimit nr. 276 prot., datë 13.02.2020, të njësisë përgjegjëse. Sipas 

Aneksit nr. 1, bashkëlidhur këtij vendimi, janë parashikuar për tu zhvilluar procedurat e 
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konkurrimit për 23 pozicione pune vakante, pjesë e shërbimit civil, të ndara në kategoritë 

si më poshtë: 

 

o 2 nëpunës civilë, të nivelit të lartë drejtues; 

o 1 nëpunës civil të nivelit të mesëm drejtues; 

o 5 nëpunës civilë të nivelit të ulët drejtues; 

o 12 nëpunës civilë të kategorisë ekzekutive + 3 nëpunës civilë në Zyrat Rajonale (1 

Përgjegjës dhe 2 Specialistë). 

 

 Plani i Pranimit në Shërbimin Civil, viti 2021 

Sipas dokumentacionit të administruar, rezulton se, Bordi Drejtues në mbështetje të 

propozimit me nr. 126 prot., datë 28.01.2021, të njësisë përgjegjëse, me Vendimin nr. 1, 

datë 02.02.2021, (nr. 149/3 prot., datë 02.02.2021), ka miratuar Planin Vjetor të Pranimit 

në Shërbimin Civil, për vitin 2021, në të cilin sipas Aneksit nr. 1, janë përfshirë 16 

pozicione të lira në shërbimin civil, të paraqitura si më poshtë vijon: 

 

o 2 nëpunës civilë, të nivelit të lartë drejtues; 

o 2 nëpunës civilë të nivelit të ulët drejtues; 

o 12 nëpunës civilë të kategorisë ekzekutive. 

 

Njësia përgjegjëse me shkresën nr. 897 prot., datë 25.05.2021, “Relacion mbi propozimin 

e ndryshimit të planit vjetor të pranimit në shërbimin civil”, ka propozuar shtimin e numrit 

të vendeve të lira në kategorinë ekzekutive me 5 pozicione pune të krijuara si rezultat i 

dorëheqjes në 2 raste; procedurës së lëvizjes paralele 1 rast; përfundimit të afatit të 

pezullimit 1 rast; dhe ndarja nga jeta e punonjësit 1 rast. 

 

Më pas, Bordi Drejtues me Vendimin nr. 8, datë 29.06.2021, (nr. 149/15 prot., datë 

29.06.2021), “Për disa shtesa dhe ndryshime në Planin Vjetor për pranimin në shërbimin 

civil”, ka miratuar rishikimin e Planit Vjetor 2021 për pranimin në shërbimin civil, duke 

përfshirë në plan edhe 5 vendet vakante të krijuar rishtas. 

 

Nga sa më sipër, për periudhën objekt mbikëqyrje, 2019 –2021, rezulton se institucioni ka 

planifikuar 100 pozicione të lira për rekrutim, të ndara në kategori si më poshtë: 
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Tabela nr. 3 Pozicionet e lira të punës në shërbimin civil, të planifikuara për tu plotësuar gjatë          

periudhës 2019- 2021, sipas planit vjetor të pranimit në shërbimin civil 

 

Pozicionet e lira të 

ndara në kategori 

Numri i pozicioneve sipas Planit të Pranimit në secilin vit 

Totali 

 numri i 

pozicioneve të 

planifikuara të 

ndara në kategori 

2018 2019 2020 2021  

Kategoria e nivelit të 

lartë drejtues 
- 4 2 2 8 

Kategoria e nivelit të 

mesëm drejtues 
- 2 1 - 3 

Kategoria e nivelit të 

ulët drejtues 
- 10 5 2 17 

Kategoria ekzekutive - 40 15 17 72 

Totali 

 numri i pozicione të 

planifikuara në 

secilin vit 

- 56 23 21 100 

 

Në zbatim të nenit 22, 23, 24, 25, 26 dhe 32, të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, 

i ndryshuar dhe në zbatim të planeve të rekrutimit për secilin vit, institucioni ka organizuar 

konkurrimet për plotësimin e pozicioneve të lira të nivelit ekzekutiv, të ulët dhe të mesëm 

drejtues dhe të lartë drejtues, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë 

dhe pranimit në shërbimin civil. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion të grupit mbikëqyrës, rezulton se,  

njësia përgjegjëse e institucionit, për secilin vit ka shpallur vendet e planifikuara në planin 

vjetor të pranimeve. Konstatohet se, për vitin 2019 dhe 2020 janë shpallur për rekrutim 

pozicione pune, të pa planifikuara në planin vjetor të rekrutimit, të krijuara rishtas si 

rezultat i dorëheqjes; pezullimit të marrëdhënies në shërbimin civil apo lëvizjes së 

nëpunësve civilë ekzistues të institucionit në një pozicion tjetër të shërbimit civil, përmes 

lëvizjes paralele apo procedurës së konkurrimit për ngritje në detyrë.  

 

Ndërsa për vitin 2021 rezulton se, numri i vendeve të plotësuara është më i ulët sesa numri 

i vendeve të planifikuara në planin vjetor të pranimeve, pasi të dhënat e evidentuara për 

këtë vit, pasqyrojnë gjendjen e konkurrimeve të zhvilluara deri në shtator 2021.  

 

Grafikisht të dhënat krahasuese, sa i takon numrit të pozicioneve të punës të planifikuara 

në planin e rekrutimit dhe numrit të pozicioneve të punës për të cilat janë realizuar 

procedurat e rekrutimit, për secilin vit, paraqiten si më poshtë: 
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Grafik nr. 2 Numri i pozicioneve të punës në shërbimin civil, të planifikuara për tu plotësuar 

sipas planit të rekrutimit dhe numri i pozicioneve të punës të plotësuara gjatë vitit. 

 

  
 

Shënim: Për vitin 2018 janë pasqyruar vetëm pozicionet e plotësuara nga njësia përgjegjëse, pasi plani i 

rekrutimit është miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave, si institucion varësie. 

 

 Zbatueshmëria e planit vjetor të rekrutimit 

 

Nga të dhënat e marra në lidhje me zbatimin e planit të rekrutimit për secilin vit, objekt 

mbikëqyrje, rezulton se, numri i pozicioneve të planifikuara sipas planit të rekrutimit dhe 

numri i pozicioneve të plotësuara gjatë periudhës së mbikëqyrjes 2019, 2020, 2021, jepet 

me indikatorin e mëposhtëm: 

 

                        Numri i pozicioneve të plotësuara në total 

Zbatimi i planeve të rekrutimit                                                                                         109% 

             Numri i pozicioneve të planifikuara në plan 

 

 

Indikatori më lart, paraqet aftësinë e institucionit për të planifikuar nevojat e tij për 

rekrutim dhe zhvillimin e duhur të këtyre procedurave. Duke e kombinuar edhe me të 

dhëna të tjera, si numri i lirimeve në shërbimin civil; lëvizjet e punonjësve në shërbimin 

civil; pezullimet (me afat mbi 3 muaj), ky tregues na paraqet arsyet se përse vlera e arritur 

është e lartë, ç`ka nënkupton se gjatë vitit, në institucion është plotësuar një numër më i 

madh vendesh në krahasim me ato të parashikuara në planin vjetor të pranimit, sikur është 
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pasqyruar edhe në Grafikun nr. 2 “Numri i pozicioneve të punës në shërbimin civil, të 

planifikuar për tu plotësuara sipas planit të rekrutimit dhe numri i pozicioneve të punës të 

plotësuara gjatë vitit”, sa më lartë. 

Nisur nga arsyet që kanë sjellë rritjen e numrit të pozicioneve të plotësuara, në raport me 

ato të planifikuara, vlerësojmë se vlera prej 109% (dhe jo 100%) nuk vjen si rezultat i një 

planifikimi jo të saktë, por për shkak të arsyeve që nuk mund të parashikohen.  

 

Pikërisht, nëse në këtë rast do të ishte aplikuar zbatimi i procedurës së ndryshimit të planit 

të rekrutimit, pas çdo krijimi të një vakance, edhe pasqyrimi në shifra do të kishte qenë 

brenda vlerës 100%. 

 

Konkluzion: Në lidhje me sa më sipër, Komisioneri sjell në vëmendje të njësisë së 

përgjegjëse të institucionit, se duhet të tregojë kujdes në përgatitjen e planit të nevojave 

për rekrutim, në përputhje me përcaktimet e Vendimit nr. 108, datë 26.02.2014, të 

Këshillit të Ministrave, “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”.  

 

Edhe në rastet e lindjes së nevojës së zhvillimit të procedurave të konkurrimit për 

pozicione të krijuara të lira pas miratimit të planit vjetor të rekrutimit, si rrjedhojë e 

dorëheqjes, pezullimit (për një afat më të gjatë se 3 muaj) apo lirimit nga shërbimi civil, 

sipas shkaqeve të parashikuara në ligj, njësia përgjegjëse e institucionit, duhet të marrë 

masa për reflektimin e vakancës, nëpërmjet ndryshimit të planit vjetor, sipas kërkesave të 

akteve përkatëse nënligjore.  

 

 

III. Plotësimi i pozicioneve të lira në shërbimin civil në nivelin ekzekutiv, nivelin e 

ulët, të mesëm drejtues dhe nivelit të lartë drejtues nëpërmjet konkurrimit dhe si 

janë respektuar kërkesat e nenit 22, 25, 26 dhe 32, të Ligjit nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, të ndryshuar dhe akteve nënligjore në lidhje me dy fazat e këtij 

procesi 

 

Bazuar në kreun IV, V dhe VI, të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, 

pozicionet e lira pjesë e shërbimit civil, plotësohen vetëm nëpërmjet procedurave të 

konkurrimit. 

 

Për sa më sipër, grupi i punës verifikoi emërimet në pozicionet e shërbimit civil nëpërmjet 

procedurave të konkurrimit të hapur, lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë të kryera nga 

muaji prill 2018, deri në momentin e mbikëqyrjes.  

Gjatë zhvillimit të procedurave të konkurrimit (prill 2018–  20 shtator 2021), vërehet se 

nga njësia përgjegjëse është përmbushur detyrimi për të publikuar:  

 

- aktin e shpalljes së konkurrimit,  
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- aktin e verifikimit paraprak e përfundimtar dhe  

- publikimi i listës përfundimtare të kandidatëve fitues,  

 

që është një kusht procedural që përcaktohet në dispozitat e Ligjit nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, të ndryshuar; Vendimin nr. 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të 

Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme 

drejtuese”; Vendimin nr. 243, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, 

lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”; Vendimin 

nr. 118, datë 05.03.2014, “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe 

përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë 

drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, si dhe Udhëzimin nr. 2, datë 

27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike, “Për procesin e plotësimit të 

vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në 

detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në 

kategorinë ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”.  

 

Respektimi i kësaj procedure është një tregues real i transparencës së konkurrimeve, pasi i 

krijon mundësinë kandidatëve, apo çdo shtetasi të interesuar, të njihet me shpalljen për një 

pozicion vakant në administratën publike, të njihet me kandidatët që do marrin pjesë në 

konkurrim dhe të njihet me fituesit në këtë proces. Gjithashtu, respektimi i kësaj procedure 

garanton zbatimin e parimeve të shanseve të barabarta dhe transparencës, të përcaktuara 

në nenin 5, të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.  

 

Për të kryer një proces konkurrimi sa më të drejtë, transparent dhe cilësor, si dhe të 

aksesueshëm nga të gjithë palët e interesuara në çdo fazë të tij, institucioni i kontrolluar, 

përmes Vendimit nr. 627 prot., datë 24.04.2018, të Drejtorit të Përgjithshëm, ka miratuar 

“Rregulloren për rekrutimin e punonjësve që gëzojnë statusin e nëpunësit civil, në 

Institutin e Statistikave”, qëllimi i së cilës është përcaktimi i rregullave që do të zbatohen 

nga institucioni gjatë rekrutimit të nëpunësve civilë.  

 

Në mbështetje të nenit 5, “Shpallja e vendeve vakante”,  të kësaj Rregullore, duke filluar 

nga data 10.05.2019, aplikimet për pozicionet vakante në INSTAT bëhen "online", duke 

klikuar në linkun:  http://rekrutime.instat.gov.al/shpalljet. 

 

Ky sistem mundëson aksesimin "online" të përdoruesit dhe krijimin e profilit me 

dokumentacionin e tij. Përdoruesi i "loguar në domain", është i autorizuar të hyjë në  

sistemin e menaxhimit të vendeve vakante dhe të aplikojë për pozicionet ku plotëson 

kriteret e përgjithshme dhe të posaçme të vendosura në shpallje. 

Punonjësit e Sektorit të Burimeve Njerëzore kanë të drejtë të hyjnë dhe përdorin sistemin 

në rolin e caktuar si "Administrator" dhe "Staf". 

http://rekrutime.instat.gov.al/shpalljet
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"Administratori" në këtë sistem, është përgjegjës për menaxhimin e përdorueseve. Ai 

mund të krijojë dhe "editojë" përdorues të sistemit të menaxhimit të vendeve vakante nga 

përdoruesit e "domain"-it.   

 

"Stafi" në këtë sistem, është roli që i caktohet punonjësit i cili realizon procesin e 

rekrutimit. Ai mund të krijojë shpallje dhe të kryejë veprimet që lidhen me procesin e 

rekrutimit, siç mund të jenë verifikimi paraprak i dokumentacionit të dorëzuar nga 

kandidatët e interesuar. 

 

Sistemi është i formatuar për menaxhimin e të gjithë hapave dhe proceseve të rekrutimit, 

në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; VKM-së nr. 242, datë 

18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme 

drejtuese” dhe VKM-së nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, 

periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”. 

 

Për efekt dokumentimi, në dosjen "hard-copy" të procedurës se rekrutimit, printohen të 

gjitha raportet dhe dokumentet që vërtetojnë respektimin e të gjithë afateve dhe 

detyrimeve ligjore që rrjedhin nga legjislacioni i sipërpërmendur.  

 

Nga këqyrja e dokumentacionit të hartuar në të gjitha konkurrimet e realizuara në 

institucionin e kontrolluar, u vu re se njësia përgjegjëse e institucionit ka vepruar si më 

poshtë:  

 

 Ka bërë publike në faqen zyrtare të Shërbimit Kombëtar të Punësimit si dhe në 

sistemin "online" të tij, në "domain"-in: http://rekrutime.instat.gov.al/shpalljet, 

njoftimin për shpalljen e vendeve të lira duke pasqyruar në përmbajtje të gjithë 

informacionin e parashikuar nga legjislacioni specifik që rregullon këtë aspekt. 

 

 Në përfundim të fazës së verifikimit paraprak, në të gjitha rastet, njësia përgjegjëse 

ka bërë publike në faqen zyrtare të Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe në 

sistemin "online", listën e kandidatëve që plotësojnë këto kritere, duke i renditur 

ata sipas rendit alfabetik (në rastet kur ka më shumë se një aplikant), në përputhje 

me legjislacionin specifik që rregullon këtë aspekt; 

 

 Në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve nga komisionet përkatëse, në të 

gjitha rastet njësia përgjegjëse ka bërë publike në faqen zyrtare të Shërbimit 

Kombëtar të Punësimit dhe në sistemin "online", listën e kandidatëve fitues (listën 

e kandidatëve fitues në përfundim të konkurrimit dhe listën përfundimtare të 

kandidatëve fitues, pas ankesës në rastin kur kishte të tillë), në përputhje me 

legjislacionin specifik që rregullon këtë aspekt. 

http://rekrutime.instat.gov.al/shpalljet
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Konkluzion: Komisioneri, konstatoi se, nga ana e njësisë përgjegjëse janë ndjekur të 

gjitha fazat e kërkuara në aktet ligjore dhe nënligjore, gjatë zhvillimit të procedurës së 

konkurrimit, për dokumentacionin e dorëzuar "online" nga kandidatët në "domain"-in: 

http://rekrutime.instat.gov.al/shpalljet, i cili më pas është printuar dhe depozituar në dosjet 

e konkurrimit. Por nga ana tjetër, rezulton se ky dokumentacion, nuk është 

evidentuar/regjistruar pranë zyrës së protokollit të institucionit, në përputhje me kërkesat e 

parashikuara në Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për Arkivat”.  

 

 Lëvizja paralele dhe pranimi në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive 

 

Në nenet 22, 23 dhe 25, të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar si dhe 

në Vendimin nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen 

paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, përcaktohen 

rregullat procedurale të konkurrimit, për plotësimin e pozicioneve të punës në nivelin 

ekzekutiv.  

 

Sipas dispozitave të mësipërme ligjore, plotësimi i vendeve të lira në kategorinë 

ekzekutive, bëhet së pari, nga nëpunësit civil të së njëjtës kategori, nëpërmjet procedurës 

së lëvizjes paralele. Nëse pozicionet e lira në një procedurë konkurrimi në kategorinë 

ekzekutive plotësohen me anën e procedurës së lëvizjes paralele, njësia përgjegjëse e 

institucionit shpall konkursin e mbyllur, duke bërë edhe njoftimin përkatës. Ndërsa, në rast 

se, mbeten pozicione të lira pas aplikimit të procedurës së lëvizjes paralele, atëherë njësia 

përgjegjëse i plotëson ato me anën e procedurave për pranimin në kategorinë ekzekutive.   

 

Në zbatim të dispozitave ligjore si më sipër, njësia përgjegjëse e institucionit të 

mbikëqyrur, për periudhën prill 2018- shtator 2021, për plotësimin e pozicioneve të lira në 

nivelin ekzekutiv ka realizuar 52 procedura konkurrimi. Nga analiza e të dhënave të 

grumbulluara gjatë procesit të mbikëqyrjes, rezulton se këto pozicione janë plotësuar sipas 

këtyre procedurave: 

o Emërime në kategorinë ekzekutive 

 

Lloji i procedurës          2018                2019              2020           2021 

Pranim në shërbimin civil 8            38          20      7 

Lëvizje paralele  1              3            5      2 

Liste pritje                                       1            2  

Kane hequr dore                           2   

Total emërime  9  42 27       9 

 

 

http://rekrutime.instat.gov.al/shpalljet
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Referuar të dhënave të pasqyruar në tabelën e mësipërme, mbi llojin e procedurës së 

aplikuar për plotësimin e 87 pozicioneve të kategorisë ekzekutive në shërbimin civil, në 

institucionin e mbikëqyrur, mund të nxjerrim të dhënat në përqindje, sipas llojit të 

procedurës së aplikuar për plotësimin e vendit vakant në këtë kategori, si më poshtë e 

pasqyruar. 

 

 Shprehja në përqindje e plotësimit të vendeve vakante në kategorinë ekzekutive, 

sipas llojit të procedurës së aplikuar 

 

                                                   numri i vendeve të plotësuara me pranim 

% e vendeve vakante të plotësuara                                                                                             84% 

      me pranim në shërbimin civil       numri total i vendeve të plotësuara 

 

Procedura e pranimit në shërbimin civil, për plotësimin e vendeve vakante, i jep të drejtën 

të gjithë shtetasve të cilët plotësojnë kriteret e publikuara në shpallje për të aplikuar për 

pozicionin vakant. Me anë të kësaj procedure plotësohet numri më i lartë i pozicioneve 

vakante të kategorisë ekzekutive në shërbimin civil dhe për institucionin e mbikëqyrur, për 

periudhën objekt kontrolli, zë 84% të vendeve të plotësuara në kategorinë ekzekutive.  

 

Gjatë diskutimit me drejtuesit e institucionit, u evidentua problematika e krijimit të 

shpeshtë të vendeve vakante në kategorinë ekzekutive, si rezultat i dhënies së dorëheqjes 

së nëpunësve të kësaj kategorie, për tu punësuar në sektorin privat dhe në institucione 

jashtë vendit në të shumtën e rasteve. Ligji aktual për nëpunësin civil, nuk ka asnjë 

pengesë ligjore në këtë rast për një nëpunës i cili ka fituar statusin e nëpunësit civil për të 

lëvizur lirisht në të gjithë sistemin e shërbimit civil, apo në pozicione të tjera në përputhje 

me kërkesat ligjore. Pozicionet e krijuara të lira në këtë rast do të plotësohen fillimisht në 

një nga mënyrat e parashikuara në ligj, me transferim të përkohshëm ose nga lista e pritjes 

dhe më tej nëpërmjet konkurrimit.  

 

                                              numri i vendeve të plotësuara me lëvizje paralele 

% e vendeve vakante të plotësuara                                                                                             13% 

      me lëvizje paralele         numri total i vendeve të plotësuara 

 

Kjo lloj procedure për plotësimin e vendeve vakante, i jep të drejtën nëpunësve civilë të 

kategorisë ekzekutive për të aplikuar të parët për një procedurë të tillë, në nivelin 

ekzekutiv. Ky indikator i shprehur në përqindje tregon nivelin e njohjes nga ana e 

nëpunësve civilë dhe e zbatimit në praktikë të legjislacionit të shërbimit civil, duke treguar 

gjithashtu vullnetin e punonjësve brenda institucionit apo edhe të institucioneve të tjera që 

përfshihen në shërbimin civil, për të lëvizur lirisht brenda sistemit të shërbimit civil, 

bazuar në meritë dhe shanset e barabarta. 
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Kjo është një shifër e kënaqshme, që tregon se sistemi i zhvillimit të karrierës funksionon 

në këtë institucion. 

 

                                              numri i vendeve të plotësuara nga lista e pritjes 

% e vendeve vakante të plotësuara                                                                                             3% 

     nga lista e pritjes        numri total i vendeve të plotësuara 

 

Aplikimi i listës së pritjes, është një procedurë që plotëson në një kohë të shkurtër 

pozicionet dhe eviton një procedurë konkurrimi që zgjat në kohë dhe ka kosto financiare 

dhe kërkon angazhimin e burimeve njerëzore në këtë proces (kjo listë është ekzekutuar 

plotësisht, nëpërmjet emërimit në pozicione vakante).  

 

Nga të dhënat e administruara gjatë procesit të mbikëqyrjes së procedurave të konkurrimit 

në kategorinë ekzekutive, mund të nxjerrim edhe numrin mesatar të aplikantëve për 

pozicionet e shpallura në këtë kategori. Rezultati i këtij treguesi shpreh nivelin e 

vlerësimit për të kontribuar në shërbimin civil dhe besimin e aplikantëve për një procedurë 

e konkurrimi të drejtë dhe të bazuar në meritë, duke ndikuar në rritjen e besimit tek 

institucioni. 

 

- Numri mesatar i aplikantëve për pozicionet e kategorisë ekzekutive: 

 

                                                        numri total i aplikimeve 

numri i aplikantëve për pozicion                                                                                      6 aplikantë 

                                                                  numri total i pozicioneve të shpallura 

 

Kjo është një shifër e kënaqshme, duke e krahasuar edhe me institucione të tjera të 

pavarura, ku vihet re si fenomen, realizimi i konkurrimeve me një numër të ulët të 

pjesëmarrësve në këto procedura.  

 

 Sa i përket aspektit procedural, gjatë zhvillimit të procedurave të konkurrimit në 

nivelin ekzekutiv, njësia përgjegjëse ka vepruar si më poshtë: 

 

 Në të gjitha rastet, ka bërë shpalljen e procedurës së pranimit në portalin “Agjencia 

Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”, si dhe në Faqen Zyrtare, të INSTAT, në 

"domain"-in  http://rekrutime.instat.gov.al, duke përcaktuar pozicionet e lira të 

punës, për të cilin do të zhvillohet konkurrimi; përshkrimin përgjithësues të 

pozicionit të punës; kriteret e përgjithshme; kërkesat specifike të pranimit në 

shërbimin civil (arsimi i lartë përkatës); dokumentacionin që do të paraqitet; datën 

për paraqitjen e aplikimit; datën e zhvillimit të konkurrimit; datën për shpalljen e 

rezultateve pas verifikimit paraprak; mënyrën e vlerësimit dhe njohuritë, aftësitë 

apo cilësitë që do të vlerësohen në konkurrim.  

http://rekrutime.instat.gov.al/
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Konstatohet se, në shpalljet e publikuara nga njësia përgjegjëse për procedurën e 

konkurrimit, pranim në shërbimin civil, pozicionet e punës të planifikuara për tu plotësuar 

në të shumtën e rasteve, nuk janë shpallur në grupe të administrimit të përgjithshëm dhe 

grupe të administrimit të posaçëm, duke mos respektuar përcaktimet e pikës 2 dhe 3, të 

nenit 22, të Ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe pikës 1, të kreut II, 

të VKM-së nr. 143, datë 18.03.2015, i ndryshuar, në të cilat parashikohet se, pranimi në 

shërbimin civil në kategorinë ekzekutive bëhet nëpërmjet një konkurrimi të hapur, i cili 

organizohet në mënyrë periodike nga njësia përgjegjëse për secilin nga grupet e 

përcaktuara në pikën 8, të nenit 19, të këtij ligji.  

 

 Me urdhër të Titullarit të institucionit është krijuar Komiteti i Përhershëm i 

Pranimit në Kategorinë Ekzekutive KPP, ku në të gjitha rastet ka në përbërjen e vet 

3 përfaqësues të institucionit dhe 2 ekspertë të jashtëm të fushës së vlerësimit të 

pozicionit që zhvillohet procedura konkurruese.  

 

Nga këqyrja e dosjeve të konkurrimit, rezultoi se, njësia përgjegjëse e institucionit 

për secilën procedurë pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, ka 

ngritur Komitetin e Përhershëm të Pranimit, duke mos respektuar parashikimet 

ligjore të nenit 22, të Ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe 

nënligjore të përcaktuara në pikën 2, të kreut III, të VKM-së nr. 243, datë 

18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në 

kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, i cili citon se:  

 

“Komiteti i Përhershëm i Pranimit për nivelin ekzekutiv pranë institucioneve të 

pavarura dhe njësive të qeverisjes vendore krijohet një komitet i përhershëm i 

pranimit për secilin institucion”. 

 

Pra, KPP krijohet në fillim të vitit dhe ka të njëjtën përbërje për të gjitha 

procedurat e konkurrimit për pranim në shërbimin civil të zhvilluara gjatë vitit për 

këtë kategori nëpunësie. 

  

 Pas verifikimit paraprak nga njësia përgjegjëse, lista me kandidatët e kualifikuar 

është shpallur në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”, si dhe 

në Faqen Zyrtare të INSTAT, në "domain" - in e krijuar për këtë qëllim. 

 

 Kandidatët e kualifikuar, i janë nënshtruar testimit me shkrim dhe intervistës së 

strukturuar me gojë. Rezulton se nga KPP, është hartuar Teza e provimit me 

shkrim (me shtjellim) që rezulton të jetë brenda fushës së testimit të publikuar, si 
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dhe bashkëlidhur ka çelësin e përgjigjeve. Gjithë dokumentacioni është i 

nënshkruar nga anëtarët e KPP.  

 

 Rezulton që në shumicën e rasteve është nënshkruar nga konkurrentët deklarata e 

pranimit ose jo e regjistrimit me zë të intervistës me gojë. Në përfundim të 

vlerësimit, Komiteti i Përhershëm i Pranimit, i ka renditur kandidatët fitues në një 

listë, duke filluar nga kandidati me rezultate më të larta (më shumë se 70% të 

pikëve).  

 

 Nga publikimi i akteve në përfundim të procedurës së konkurrimit, rezulton se 

njësia përgjegjëse, ka marrë në shqyrtim ankesat e paraqitura nga kandidatët 

konkurrent, fakt ky që materializohet në përgjigjet e kthyera ankuesit, nëpërmjet 

"e-mail"- it.  

 

 Pasi është shpallur lista e fituesve, në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit 

dhe Aftësive” dhe në Faqen Zyrtare të INSTAT, njësia përgjegjëse, ka nxjerrë 

aktin e emërimit, duke i deklaruar nëpunës civilë në periudhë prove në pozicionet 

përkatëse. 

 

Konkluzion: Në vijim të analizës së procedurave të konkurrimit, Komisioneri çmon se, 

janë bërë përpjekje që procedurat e rekrutimit, nëpërmjet lëvizjes paralele dhe konkurrimit 

të hapur për 87 pozicione të kategorisë ekzekutive, të kryhen sipas kërkesave të 

përcaktuara në Ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar dhe akteve 

nënligjore që rregullojnë këtë aspekt të shërbimit civil, cituar në pjesën përshkruese të 

materialit. 

 

Megjithatë vërehet se, njësia përgjegjëse e institucionit, për plotësimin e pozicioneve të 

nivelit ekzekutiv, kryesisht ka zhvilluar konkurrime individuale. Pozicionet kanë pasur 

emërtesa të ndryshme, por rezulton se ato kanë qenë pjesë e të njëjtës njësi organizative 

(drejtori) dhe kanë pasur të njëjtat kritere të posaçme, e megjithatë, njësia përgjegjëse e 

institucionit ka vijuar duke zhvilluar procedura individuale për secilin prej tyre, duke mos 

realizuar në këtë rast procedurën e rekrutimit me grup pozicionesh. 

 

Gjithashtu, njësia përgjegjëse duhet të tregojë kujdes në ngritjen e Komitetit të 

Përhershëm të Pranimit, duke e krijuar në fillim të vitit, me të njëjtën përbërje për të gjitha 

procedurat e konkurrimit për pranim në shërbimin civil, të zhvilluara gjatë vitit për këtë 

kategori nëpunësie, në përputhje me përmbajtjen e nenit 22, të Ligjit 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe pikën 2, të kreut III, të VKM-së nr. 243, datë 

18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në 

kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, 
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 Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë për pozicionet e nivelit të ulët dhe të mesëm 

drejtues. 

 

Rregullat procedurale të konkurrimit për të plotësuar pozicionet e punës në nivelin e ulët 

dhe të mesëm drejtues, (lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë), janë të parashikuara në 

nenet 25 dhe 26, të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe 

Vendimin nr. 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve 

të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”. 

 

Sipas përcaktimeve të mësipërme ligjore, edhe për këtë procedurë, plotësimi i vendeve të 

lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, bëhet fillimisht  nga nëpunësit civil të së 

njëjtës kategori, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, e nëse me anën e kësaj 

procedure pozicionet e lira nuk plotësohen, atëherë vijon procedura për plotësimin e 

vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, me procedurën konkurruese 

ngritje në detyrë.  

 

Nga analiza e të dhënave të administruara gjatë procesit të mbikëqyrjes, rezulton se, për 

periudhën objekt mbikëqyrjeje, prill 2018- shkurt 2021, nga njësia përgjegjëse e 

institucionit subjekt kontrolli, janë shpallur 33 procedura konkurrimi për plotësimin e 26 

pozicione të nivelit të ulët dhe 7 pozicione të nivelit të mesëm drejtues, mënyra e 

plotësimit sipas llojit të procedurës për secilën kategori paraqitet si më poshtë:  

 

o Emërime në kategorinë e nivelit të ulët drejtues 

 

Lloji i procedurës             2018                2019              2020           2021 

Lëvizje paralele                      3                                 2      

Ngritje në detyrë                      3                      12                   5             

Pranim nga jashtë shërbimit civil                        1               

Total emërime                       6                      13                  7       

 

Referuar të dhënave të pasqyruar në tabelën e mësipërme, mbi llojin e procedurës së 

aplikuar për plotësimin e 26 pozicioneve të kategorisë së ulët drejtues në shërbimin civil, 

në institucionin e mbikëqyrur, mund të nxjerrim të dhënat në përqindje sipas llojit të 

procedurës së aplikuar për plotësimin e vendit vakant në këtë kategori, si më poshtë 

pasqyruar. 

 

 Plotësimi i vendeve vakante në kategorinë e ulët drejtuese, sipas llojit të procedurës 

së aplikuar 
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                                              numri i vendeve të plotësuara me lëvizje paralele 

% e vendeve vakante të plotësuara                                                                                             19% 

      me lëvizje paralele         numri total i vendeve të plotësuara 

 

Ky tregues mat shkallën e mobilitetit të nëpunësve civilë të së njëjtës kategori, nga një 

institucion i administratës publike në tjetrin, duke dëshmuar gjithashtu edhe nivelin e 

unifikimin të pozicioneve të punës në shërbimin civil dhe trajtimin e shërbimit civil si një 

strukturë e madhe, e vetme. 

 

Shifra prej 19% në këtë rast, tregon një nivel të mirë të mobilitetit në shërbimin civil.  

 

                                              numri i vendeve të plotësuara me ngritje në detyrë 

% e vendeve vakante të plotësuara                                                                                             77% 

      me ngritje në detyrë        numri total i vendeve të plotësuara 

 

Në të gjitha procedurat e ngritjes në detyrë, në institucionin e mbikëqyrur janë shpallur 

fitues, punonjës ekzistues brenda institucionit. Kjo përqindje (77%) reflekton kulturën 

institucionale, si dhe tregon se sistemi i karrierës funksionon siç duhet brenda institucionit, 

duke i dhënë mundësinë nëpunësve civilë me rezultate të larta, të zhvillojnë karrierën e 

tyre.  

 

                                                     numri i vendeve të plotësuara me pranim  

                                                                     nga jashtë shërbimit civil 

% e vendeve vakante të plotësuara                                                                                                 4% 

  me pranim nga jashtë shërbimit civil             numri total i vendeve të plotësuara 

 

Ligji nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në pikën 4, të nenit 26, 

parashikohet se, procedura e plotësimit të vendeve të lira për kategorinë e ulët apo të 

mesme drejtuese mund të jetë e hapur edhe për kandidatë të tjerë, nga jashtë shërbimit 

civil, që plotësojnë kushtet dhe kërkesat për vendin/vendet e lira. Në çdo rast plotësimi i 

vendeve të lira në këtë kategori nuk mund të kalojë 20% të numrit total të vendeve në çdo 

vit kalendarik. 

Nëpërmjet këtij rregulli përjashtues, një numër i kufizuar pozicionesh të cilat normalisht 

do të ishin të hapura për konkurrim vetëm për nëpunësit civil, hapen edhe për kandidatë 

nga jashtë, nëse procedurat e lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë rezultojnë pa fitues.  

Në institucionin e mbikëqyrur ky rregull përjashtimor është aplikuar vetëm në një rast, 

bëhet fjalë për punonjësin M. H, emëruar në pozicionin “Përgjegjës Sektori, Sektori i 

Planifikimit dhe Monitorimit të Mbledhjes së të Dhënave”, duke treguar se institucioni e 

ka përdorur këtë rregull përjashtimor, në përputhje me kërkesat e ligjit. 
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o Emërime në kategorinë e nivelit të mesëm drejtues 

 

Lloji i procedurës          2018                2019              2020           2021 

Lëvizje paralele                                 

Ngritje në detyrë                          6                    1             

Pranim nga jashtë  

shërbimit civil                             

Total emërime                          6                     1       

 

Referuar të dhënave të pasqyruar në tabelën e mësipërme, mbi llojin e procedurës së 

aplikuar për plotësimin e 7 pozicioneve të kategorisë së mesme drejtuese, në institucionin 

e mbikëqyrur, rezulton se, të gjitha pozicionet vakante janë plotësuar përmes procedurës 

së konkurrimit me ngritje në detyrë, me kandidatë punonjës ekzistues të këtij institucioni, 

të kategorisë së nivelit të ulët drejtues. Ky fakt dëshmon, politikën e ndjekur nga 

institucioni për të promovuar punonjësit e tij, në mbështetje të meritokracisë dhe shanseve 

të barabarta. 

 

 Sa i përket aspektit procedural, gjatë zhvillimit të procedurave të konkurrimit 

për plotësimin e pozicioneve të kategorisë së nivelit të ulët dhe të mesëm drejtues, 

njësia përgjegjëse ka ndjekur këto hapa: 

 

Gjatë zhvillimit të procedurave të konkurrimit, për këto pozicione, nga njësia përgjegjëse 

e institucionit, në përgjithësi janë bërë përpjekje për të përmbushur rregullat e përcaktuara 

në nenin 26, të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, Vendimin nr. 242, 

datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë 

e ulët drejtuese dhe të mesme drejtuese”, si dhe Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të 

Departamentit të Administratës Publike, “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në 

shërbimin civil nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për 

kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë 

ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”, duke vepruar si më poshtë: 

 

 Njësia përgjegjëse, ka bërë shpalljen e procedurës për vendet vakante, fillimisht 

nëpërmjet lëvizjes paralele dhe më pas, nëpërmjet ngritjes në detyrë, në portalin 

“Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”, si dhe në Faqen Zyrtare, në 

"domain"-in: http://rekrutime.instat.gov.al, të institucionit, duke përcaktuar 

pozicionet e lira të punës, për të cilat do të zhvillohet konkurrimi; përshkrimin 

përgjithësues të pozicionit të punës, si dhe kushtet dhe kriteret e veçanta që duhet 

të plotësojë kandidati për ngritjen në detyrë; 

 

http://rekrutime.instat.gov.al/
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 Njësia përgjegjëse ka krijuar Komitetin e Pranimit për Ngritjen në Detyrë, në 

përbërje të të cilit janë 3 punonjës të institucionit; dy ekspertë, të jashtëm sipas 

fushës së vlerësimit;  

 

 Pas verifikimit paraprak nga njësia përgjegjëse, lista me kandidatët e kualifikuar 

është shpallur në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”, si dhe 

në Faqen Zyrtare http://rekrutime.instat.gov.al, të INSTAT; 

 

 Kandidatët e kualifikuar, i janë nënshtruar intervistës së strukturuar me gojë dhe 

testimit me shkrim. Në përfundim të vlerësimit, Komiteti ka komunikuar vendimin 

e përzgjedhjes titullarit të institucionit dhe njësisë përgjegjëse, e cila, e ka shpallur 

fituesin në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive” dhe më pas, ka 

nxjerrë aktin e emërimit, në pozicionin përkatës, duke ja komunikuar aktin e 

emërimit titullarit të institucionit, për të nxjerrë aktin për fillimin e efekteve 

financiare. 

 

Konkluzion: Komisioneri vlerëson se procedurat e konkurrimit të zhvilluara për 

plotësimin e pozicioneve të nivelit të ulët dhe të mesëm drejtues, nëpërmjet lëvizjes 

paralele, ngritjes në detyrë dhe procedurës me pranim nga jashtë shërbimit civil, janë 

realizuar sipas përcaktimeve të nenit 26, të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të 

ndryshuar, Vendimin  nr. 242, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e 

vendeve të lira në kategorinë e ulët drejtuese dhe të mesme drejtuese”, si dhe Udhëzimin 

nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike, “Për procesin e 

plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, 

ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin 

civil në kategorinë ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”.  

 

 Një rast i verifikuar në subjekt me pjesëmarrjen e grupit të mbikëqyrjes, gjatë 

aplikimit të procedurës së lëvizjes paralele nga njësia përgjegjëse, për dy procedura 

konkurrimi të shpallura në kategorinë e nivelit të ulët drejtues. 

 

Gjatë qëndrimit në institucionin e mbikëqyrur, grupi i punës, mori pjesë në fazën e 

verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurrimit, “Lëvizje paralele dhe 

ngritje në detyrë në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese”, të publikuar përmes: 

 

- Shpallja nr. #127, pozicioni “Përgjegjës i Sektorit të Llogarive Kombëtare Vjetore”, 

Drejtoria e Llogarive Kombëtare, Drejtoria e Përgjithshme e Prodhimit Statistikor- 

kategoria III-a; 

 

http://rekrutime.instat.gov.al/
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- Shpallja nr. #128, pozicioni “Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve”, Drejtoria e Financës 

dhe Projekteve, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse dhe Koordinimit- 

kategoria III-a. 

 

Konkretisht, për pozicionin e punës “Përgjegjës i Sektorit të Llogarive Kombëtare 

Vjetore”, të shpallur me kod nr. #127, verifikimi paraprak për procedurën e lëvizjes 

paralele për këtë pozicion pune, u krye në datë 21.09.2021. Nga dokumentacioni i 

administruar në dosjen e konkurrimit për këtë fazë, u konstatua se, kandidati i vetëm për 

fazën e lëvizjes paralele ishte shtetasi M. B.  

 

Pas përfundim të procesit të verifikimit të dokumentacionit të paraqitur nga kandidati, 

njësia përgjegjëse vendosi skualifikimin e tij, për shkak të mosplotësimit të 

dokumentacionit të kërkuar, si më poshtë: 

 

 Libreza e Punës së paraqitur nga kandidati nuk kishte të plotësuar datën e largimit 

nga pozicioni i mëparshëm i punës. 

 

Në vijim, njësia përgjegjëse, në përputhje me kërkesat pikës 5, kreu IV, i Vendimit të 

Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, 

periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, ka njoftuar 

individualisht me "e-mail"-in e datës 21.09.2021, kandidatin mbi arsyen e skualifikimit. 

 

Sa i takon verifikimit paraprak për pozicionin e shpallur me kod nr. #128, “Përgjegjës- 

Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Financës dhe Projekteve, Drejtoria e Përgjithshme 

Mbështetëse dhe Koordinimit”, për fazën e konkurrimit të lëvizjes paralele, ky verifikim u 

krye nga njësia përgjegjëse po në datën 21.09.2021.  

Për këtë pozicion pune, rezultoi se, kandidati i vetëm për këtë fazë konkurrimi ishte 

shtetasja V. V, e cila pas shqyrtimit të dokumentacionit nga njësia përgjegjëse, u vendos të 

skualifikohej për shkak të mosplotësimit të dokumentacionit të kërkuar, e konkretisht, në 

dosjen e dokumentacionit të paraqitur nga kandidati, për konkurrim, mungonin këto akte: 

 Diploma e Shkencave Juridike;  

 Deklarimi i statusit të nëpunësit civil;  

 Vlerësimi i fundit janar-korrik 2021.  

 

Njësia përgjegjëse, e ka njoftuar me "e-mail"-in e datës 21.09.2021, kandidatin duke i 

renditur edhe arsyet e skualifikimit, në përputhje me dispozitat e aktit nënligjor, VKM     

nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe 

emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar. 
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Të gjitha veprimet e kryera nga njësia përgjegjëse në këtë rast, rezultuan në përputhje me 

ligjin. 

 

 Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë për pozicionet e kategorisë së nivelit të lartë 

drejtues. 

 

Rregullat procedurale të konkurrimit për të plotësuar pozicionet e punës në kategorinë e 

nivelit të lartë drejtues, (lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë), në institucionet e pavarura 

dhe njësitë e qeverisjes vendore janë të parashikuara në nenin 32, të Ligjit nr. 152/2013, 

“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimin nr. 118, datë 05.03.2014, të Këshillit 

të Ministrave, “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të 

marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të 

anëtarëve të TND-së”. 

 

Grupi i mbikëqyrjes këqyri dokumentacionin e administruar në dosjet e konkurrimit për 

këtë kategori të nëpunësve civilë në institucionin e kontrolluar dhe u konstatua se, për 

periudhën objekt mbikëqyrje, njësia përgjegjëse ka zhvilluar procedurat e konkurrimit për 

3 pozicione të kategorisë së nivelit të lartë drejtues, të paraqitur si më poshtë vijon: 

 

Procedura konkurrimi të shpallura për plotësimin e pozicioneve të kategorisë së 

nivelit të lartë drejtues 

Vitit 2019 - Pozicioni i shpallur për tu plotësuar 

“Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes 

së të Dhënave”                                 

Viti 2020 – Pozicioni i shpallur për tu plotësuar                                                   

“Sekretar i Përgjithshëm” 

“Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimeve Mbështetëse dhe Koordinimit”                        

   

Viti 2021- Pozicioni i shpallur për tu plotësuar 

“Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme Mbështetëse dhe Koordinimit” 

“Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Prodhimit Statistikor” 

 

Procedura e ndjekur nga njësia përgjegjëse për plotësimin e vendeve vakante të paraqitura 

më lart është si më poshtë vijon: 

 

 Njësia përgjegjëse, ka bërë shpalljen e procedurës për vendet vakante në 

kategorinë e nivelit të lartë drejtues, në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit 

dhe Aftësive”, si dhe në Faqen Zyrtare, me "domain"-in 
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http://rekrutime.instat.gov.al, të institucionit, duke përcaktuar pozicionet e lira të 

punës, për të cilin do të zhvillohet konkurrimi; përshkrimin përgjithësues të 

pozicionit të punës, si dhe kushtet dhe kriteret e veçanta që duhet të plotësojë 

kandidati për pozicionin; 

 

 Komiteti i Përhershëm i Pranimit për pranimin në kategorinë e nivelit të lartë 

drejtues është ngritur me Urdhër të Titullarit të institucionit, në përbërje të të cilit 

janë 3 punonjës të institucionit; dy ekspertë, të jashtëm sipas fushës së vlerësimit;  

 

 Pas verifikimit paraprak nga njësia përgjegjëse, lista me kandidatët e kualifikuar 

është shpallur në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”, si dhe 

në Faqen Zyrtare http://rekrutime.instat.gov.al, të INSTAT; 

 

 Kandidatët e kualifikuar, i janë nënshtruar intervistës së strukturuar me gojë dhe 

testimit me shkrim (me zhvillim). Në përfundim të vlerësimit, Komiteti ka 

komunikuar vendimin e përzgjedhjes titullarit të institucionit dhe njësisë 

përgjegjëse, e cila, e ka shpallur fituesin në portalin “Agjencia Kombëtare e 

Punësimit dhe Aftësive” dhe më pas, ka nxjerrë aktin e emërimit, në pozicionin 

përkatës, duke ja komunikuar aktin e emërimit Titullarit të institucionit, i cili 

nxjerrë aktin për fillimin e efekteve financiare. 

 

Procedurat e konkurrimit të zhvilluara për këtë kategori kanë përfunduar me fitues, për 3 

pozicionet e kategorisë së nivelit të lartë drejtues, paraqitur si më poshtë: 

 

 “Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit dhe      

Mbledhjes së të Dhënave”; 

 “Sekretar i Përgjithshëm”;  

 “Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Prodhimit Statistikor”, 

 

ndërsa pozicioni tjetër i kësaj kategorie “Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimeve Mbështetëse 

dhe Koordinimit”, megjithëse është planifikuar dhe shpallur dy herë për plotësim nga ana 

e njësisë përgjegjëse, respektivisht në vitin 2020, me aktin nr. 1433/1 prot., datë 

05.10.2020 dhe në vitin 2021, me aktin nr. 1068/1 prot., datë 28.06.2021, të dyja 

procedurat e konkurrimit janë mbyllur pa fitues për shkak të mungesës së kandidatëve të 

interesuar për këtë pozicion pune, si rrjedhim ky pozicion pune për një periudhë kohore 

prej 2- vitesh mbetej vakant, duke vijuar i tillë, deri në momentin e përfundimit të 

mbikëqyrjes. 

 

Nisur nga kjo problematikë e konstatuar në administrimin e shërbimit civil, për plotësimin 

e pozicionit të kategorisë së nivelit të lartë drejtues “Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimeve 

http://rekrutime.instat.gov.al/
http://rekrutime.instat.gov.al/
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Mbështetëse dhe Koordinimit”, duke pasur parasysh rëndësinë dhe shkallën hierarkike që 

përfaqëson ky pozicion pune në strukturën e institucionit, si për realizimin e procesit 

normal të punës, ashtu dhe si një hallkë e domosdoshme në procedurat e zhvilluara në 

zbatimin e instituteve të ndryshme të legjislacionit të shërbimit civil, përmendim këtu 

procesin e përshkrimeve të punës; procesin e vlerësimit vjetor të nëpunësve; procedurat 

disiplinore etj), gjykojmë që vakanca në këtë pozicion për një periudhë të gjatë kohore, 

bëhet shkak për krijimin e problematika në realizimin e këtyre proceseve. 

 

Konstatim: Në mbështetje të sa më lart përmendur, Komisioneri sjellë në vëmendje të 

njësisë përgjegjëse të institucionit, se në kushtet kur ndodhet përpara pamundësisë së 

plotësimit të  pozicioneve të kategorisë së nivelit të lartë drejtues me konkurrim të hapur, 

si në rastin konkret, legjislacioni i shërbimit civil i njeh të drejtën, për ti plotësuar këto 

pozicione me pranim nga jashtë shërbimit civil, në respektim të dispozitës së përcaktuar 

pika 1, neni 32, “Pranimi i nëpunësve civilë të kategorisë së lartë drejtuese në 

institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore”, i Ligjit nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, i ndryshuar. 

Ky rregull ligjor i jep tagrin titullarit/organit vendimmarrës të institucionit të vendosë që 

procedura e pranimit të jetë e hapur edhe për kandidatët e tjerë, jashtë shërbimit civil, që 

plotësojnë kërkesat specifike për pranimin në këtë kategori, me kushtin që ky numër të 

mos jetë më shumë se 15 për qind të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të kategorisë së 

lartë drejtuese për institucionin, që në rastin konkret, korrespondon me 1 pranim nga 

jashtë shërbimit civil për pozicione të kategorisë së nivelit të lartë drejtues. 

 

Po kështu, një mundësi tjetër është edhe bashkëpunimi me Departamentin e Administratës 

Publike, për të përdorur listën e pritjes së nëpunësve të lartë drejtues në administratën 

shtetërore, apo listën e nëpunësve civilë që presin të zbatohet një vendim gjykate për 

rikthimin në shërbimin civil. 

 

 

 Statistika të përgjithshme mbi procedurat e konkurrimit të zhvilluara për 

periudhën objekt mbikëqyrje. 

 

Për periudhën objekt mbikëqyrje, janë kryer në total 88 procedura konkurrimi, të ndara në 

kategoritë e nivelit të lartë drejtues; të mesëm dhe të ulët drejtues dhe në kategorinë 

ekzekutive, të pasqyruar në grafikun si më poshtë vijon: 
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Grafik nr. 3 Procedura konkurrimi të zhvilluara në INSTAT, të grupuara sipas   

             kategorive të nëpunësisë civile 

 

 
 

 

Sa i takon pozicioneve të plotësuara për periudhën e mbikëqyrjes, rezultojnë të jenë kryer 

123 emërime në pozicione të shërbimit civil, nëpërmjet procedurave të konkurrimit, të 

ndara sipas llojit të konkurrimit dhe kategorive të nëpunësisë në shërbimin civil, si në 

grafikun e mëposhtëm: 

 

Grafik nr. 4 Mënyra e plotësimit të pozicioneve të punës në secilën kategori të shërbimit civil             

  sipas llojit të procedurës së konkurrimit 
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Në mënyrë të përmbledhur, për periudhën e mbikëqyrjes prill 2018- shkurt 2021, në total 

123 emërimet në shërbimin civil, të pasqyruara në tabelën si më lart, janë kryer në 

përfundim të procedurave të konkurrimit, që janë; 76 procedura pranim në shërbimin civil; 

16 procedura lëvizje paralele; 27 procedura ngritje në detyrë; 1 procedurë konkurrimi nga 

jashtë shërbimit civil; dhe 3 procedura pranim në nivelin e lartë drejtues, pasqyruar 

grafikisht si më poshtë: 

 

Grafik nr. 5 Emërimet në shërbimin civil për periudhën e mbikëqyrjes sipas llojit të   

  procedurës së konkurrimit në të gjitha nivelet e shërbimit civil për të gjitha 

                         llojet e procedurave të konkurrimit. 
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paralele, 16 Procedurë ngritje 

në detyrë, 7 Procedurë pranim 
nga jashtë sh.c, 1

Procedurë pranim 
në nivelin e lartë 

drejtuese, 3
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IV. Lista e pritjes dhe funksionimi i saj. 

 

Sipas legjislacionit për nëpunësin civil, procedura e konkurrimit përfundon me emërimin e 

kandidatit në pozicionin e punës, për të cilin është shpallur fitues.  

 

Ligji nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në nenin 22, pika 5, ka përcaktuar 

që: “Kandidatët fitues, që marrin mbi 70% të pikëve totale të vlerësimit, renditen nga 

komiteti i përhershëm i pranimit, sipas pikëve të marra në listën e kandidatëve të 

suksesshëm”. 

  

Në vazhdim Ligji ka parashikuar që në rastet kur, për një konkurrim janë shpallur më 

shumë fitues, se sa pozicionet vakante për të cilat është zhvilluar procedura e hapur e 

konkurrimit, njësia përgjegjëse, në zbatim të nenit 23, pika 3, të Ligjit nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe pikës 18, të kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 

18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e 

provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i rendit kandidatët fitues, të cilët nuk janë 
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emëruar për shkak të mungesës së vendeve vakante apo për shkak të refuzimit të ligjshëm, 

në një listë me vlefshmëri 2- vjeçare. Nëse gjatë kësaj periudhe njësia përgjegjëse zhvillon 

një procedurë konkurrimi për të njëjtin grup pozicionesh, kandidatët fitues, të paemëruar 

ende, rirenditen në listën fituese të konkurrimit përkatës sipas rezultatit përfundimtar.  

 

Nga këqyrja e dokumentacionit të procedurave të konkurrimit për pranim në shërbimin 

civil në kategorinë ekzekutive, të zhvilluara në institucionin e INSTAT, në periudhën 

objekt mbikëqyrje (prill 2018 – shtator 2021), rezulton që në 7 procedura, ka pasur më 

shumë se 1 kandidat fitues.  

 

Rezulton që, gjatë periudhës së vlefshmërisë së listës së fituesve, meqenëse janë zhvilluar 

procedura konkurrimi për të njëjtin grup pozicionesh dhe ku kandidatët fitues nga lista e 

pritjes i plotësonin kërkesat e veçanta për pozicionin e punës, njësia përgjegjëse e 

institucionit i ka rirenditur në listën fituese sipas rezultatit në përfundim të procedurës së 

konkurrimit.  

 

Në vijim, në përputhje me kërkesat e nenit 23, pika 3, e Ligjit nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, të ndryshuar dhe pikës 18, të kreut IV, të VKM-së nr. 243, datë 

18.03.2015, njësia përgjegjëse, pas kryerjes së procedurës së rirenditjes së fituesve në listë 

duke përfshirë edhe ata nga lista e pritjes, i ka ofruar pozicione pune të gjithë fituesve       

(7 fituesve) nga lista e pritjes, ku 6 prej tyre janë emëruar në pozicione të shërbimit civil, 

ndërsa 1 fitues ka refuzuar emërimin, (aktet e administruara në dosjet e dokumentacionit 

të mbikëqyrjes). 

Më poshtë listohen emrat e kandidatëve të dalë fitues në procedurën përkatëse të 

konkurrimit, të regjistruar në listë pritje, dhe akti i emërimit ku janë emëruar pas 

rirenditjes nga njësia përgjegjëse dhe ata janë: 

 

 **********, fitues në procedurën e konkurrimit për pozicionin “Specialist, Sektori i 

Metodologjisë”; me aktin nr. nr. 1401/4, datë 24.09.2018 është emëruar në pozicionin 

“Specialist, Sektori i Cilësisë dhe Metadatave”. 

 **********, fitues në procedurën e konkurrimit për pozicionin “Specialist, Sektori i 

Statistikave Afatshkurtra”; me aktin nr. 675/4, datë 03.05.2019 është emëruar në 

pozicionin “Specialist, Sektori i Statistikave Strukturore”. 

 **********, fitues në procedurën e konkurrimit për pozicionin “Specialist, Sektori i 

Menaxhimit të Bazave të të Dhënave dhe Metadatës”; me aktin nr. 676/4, datë 

03.05.2019 është emëruar në pozicionin “Specialist, Sektori i Cilësisë dhe 

Metadatave”. 

 **********, fitues në procedurën e konkurrimit për pozicionin “Specialist, Sektori i 

Administrimit të Rrjetit të Serverave”; ne aktin nr. 677/4, datë 06.05.2019 është 

emëruar në pozicionin “Specialist, Sektori i Administrimit të Rrjetit dhe Serverave”. 
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 **********, fitues në procedurën e konkurrimit për pozicionin “Specialist, Sektori i 

Nivelit të Jetesës”; me aktin nr. 1841/4, datë 30.09.2019 është emëruar në pozicionin 

“Specialist, Sektori i Statistikave të Popullsisë”. 

 **********, fitues në procedurën e konkurrimit për pozicionin “Specialist, Sektori i 

Statistikave të Popullsisë”; me aktin nr. 409/5, datë 06.04.2021 është emëruar në 

pozicionin “Specialist, Sektori i Zhvillimit të Statistikave Sociale”. 

 **********, fitues në procedurën e konkurrimit për pozicionin “Specialist, Sektori i 

Llogari Kombëtare të Administratës P.Q.R; me aktin nr. 410/1 prot., datë 18.03.2021, i 

është ofruar pozicioni i punës “Specialist, në Sektorin e Llogarive Kombëtare Vjetore 

në Drejtorinë e Llogarive Kombëtare, në Drejtorinë e Përgjithshme të Prodhimit 

Statistikor, kategoria III-a”. Kandidatja fituese me aktin nr. 410/3 prot., datë 

26.03.2021, e ka refuzuar pozicionin e propozuar nga njësia përgjegjëse. 

 

Konkluzion: Nga sa më sipër, vlerësojmë se veprimet e njësisë përgjegjëse, në lidhje me 

administrimin e listës së fituesve gjatë periudhës 2- vjeçare të vlefshmërisë së saj, janë 

kryer në përputhje me kërkesat e legjislacionit të shërbimit civil. Lista e pritjes është 

zbatuar në masën 100%, ç`ka flet për efikasitet të zbatimit të këtij instituti të ligjit në 

subjektin e mbikëqyrur.  

 

 

V. Respektimi i kërkesave specifike ligjore, gjatë procesit të përmbushjes së   

periudhës së provës.  

 

Në zbatim të programit dhe drejtimeve të mbikëqyrjes, u verifikua përmbushja e 

kërkesave ligjore të periudhës së provës, të përcaktuara nga neni 24, i Ligjit nr. 152/2013, 

“Për nëpunësin civil”, të ndryshuar dhe kreu VI, i Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të 

Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin 

në kategorinë ekzekutive”.  

 

Në mbështetje të këtyre dispozitave ligjore, nëpunësi në periudhë prove është i detyruar të 

ndjekë programin e detyrueshëm të trajnimit për periudhën e provës pranë ASPA-s dhe 

udhëzimet e nëpunësit më të vjetër civil, nën kujdesin e të cilit ai është vendosur.  

 

Eprori direkt i nëpunësit në periudhë prove, duhet të caktojë nëpunësin më të vjetër nën 

kujdesin e të cilit do të vendoset nëpunësi civil në periudhë prove, të bëjë vlerësimin e 

rezultateve individuale në punë për periudhën e provës dhe të nxjerrë vendimin për 

përfundimin e periudhës së provës.  
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Në zbatim të planit të mbikëqyrjes, grupi i punës verifikoi tërësinë e veprimeve të kryera 

për konfirmimin e nëpunësve civilë, të cilët i janë nënshtruar periudhës së provës dhe që 

aktualisht vazhdojnë marrëdhëniet e punësimit me institucionin.  

 

Gjatë procesit të verifikimit u konstatua se, në institucionin e mbikëqyrur, në momentin e 

realizimit të mbikëqyrjes, janë emëruar nëpunës civilë në periudhë prove 19 punonjës.  

  

Gjatë qëndrimit në institucion grupi i mbikëqyrjes, mori pjesë në prezantimin e punës 1 

vjetore, të paraqitur në përfundim të periudhës së provës, nga punonjësja L. Q, e emëruar 

me aktin nr. 1314/2, datë 09.10.2020, në pozicionin “Specialist”, në Sektorin e Llogarive 

Kombëtare të Administratës Publike Qendrore dhe Rajonale, në Drejtorinë e Llogarive 

Kombëtare.  

 

Gjatë kësaj periudhe nën mbikëqyrjen e nëpunësit G. S, me detyrë “Përgjegjës Sektori”, 

në Sektorin e Metodologjisë, i caktuar me aktin nr. 1314/3 prot., datë 12.10.2020, të 

Zv/Kryetarit të Bordit Drejtues, punonjësja ka kryer detyrat e ngarkuara sipas përshkrimit 

të punës për pozicionin, si dhe trajnimin e detyrueshëm pranë ASPA-s ku është vlerësuar 

me pikët maksimale. 

 

Në përfundim të periudhës së provës, në datën 12.10.2021, ora 10.00, punonjësja ka 

prezantuar në "powerpoint" punën e kryer në harkun kohor të një viti, prezantim i cili u 

vlerësua nga eprorët, duke e konfirmuar si nëpunës civil. 

 

Kjo praktikë e prezantimit të punës së kryer gjatë periudhës së provës nga nëpunësi civil, 

në përfundim të saj, ishte një risi pozitive e sjellë nga ana e institucionit në menaxhimin e 

shërbimit civil, duke i dhënë mundësi eprorëve në shkallë hierarkike të punonjësit, të 

njihen me punën e kryer nga nëpunësi gjatë periudhës së provës, si dhe të perceptojnë 

nivelin e njohurive të fituara gjatë kësaj periudhe nga ana e këtij të fundit. 

 

Për të gjitha rastet e tjera, u verifikua përmbushja e kërkesave ligjore të periudhës së 

provës në bazë të të cilave, nëpunësi civil, është i detyruar që: 

 

 të kryejë ciklin e detyrueshëm të trajnimit pranë Shkollës Shqiptare të 

Administratës Publike (ASPA) dhe 

 të ndjekë udhëzimet e nëpunësit më të vjetër, nën kujdesin e të cilit ai është i 

vendosur.  

 

Nga këqyrja e akteve, rezulton se, në përfundim të periudhës së provës, bazuar në 

rezultatet e testimit në ASPA dhe në vlerësimin e rezultateve individuale në punë, për këta 

nëpunës, eprori direkt, ka vendosur konfirmimin si nëpunës civilë në pozicionet përkatëse.  
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Konstatohet se, në të gjitha rastet, janë ndjekur detyrimet e parashikuara në kreun VI, të 

Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen 

paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, nga të gjithë palët e 

përfshirë në këtë proces. 

 

Për sa i përket formularit të vlerësimit të punës për periudhën e provës, ai është bërë sipas 

Lidhjes nr. 2, bashkëlidhur Vendimit nr. 109, datë 26.2.2014, të Këshillit të Ministrave, 

“Për vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve civilë” dhe është nënshkruar nga 

nëpunësit e përfshirë në procesin e vlerësimit të rezultateve në punë siç janë, Zyrtari 

Raportues, Zyrtari Kundërfirmues dhe Zyrtari Autorizues. Ky proces vlerësimi shoqërohet 

edhe me prezantimin e punës një vjetore të kryer gjatë periudhës së provës nga ana e 

nëpunësit, që është një risi e cila sugjerohet të ndiqet edhe nga institucionet e tjera, të cilat 

menaxhojnë punonjës në shërbimin civil. 

 

Konkluzion: Nga sa analizuam më sipër, vlerësojmë se, procedura e vendimmarrjes në 

fund të periudhës së provës nga eprori direkt, duke i konfirmuar nëpunës civilë punonjësit 

e kësaj kategorie, është kryer në përputhje me kërkesat e Ligjit dhe akteve nënligjore të 

përmendura në pjesën arsyetuese të materialit. 

Në zbatim të pikës 12, të kreut VI, “Periudha e provës”, të Vendimit nr. 243, datë 

18.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin , lëvizjen paralele , periudhën e 

provës, dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, pas njoftimit të konfirmimit të nëpunësit 

nga eprori direkt, njësia përgjegjëse ka nxjerrë aktin e deklarimit të statusit të nëpunësit, 

në mbështetje të pikës 12, të kreut IV, të VKM-së nr. 243, datë 18.3.2017. Më pas këto 

akte i janë komunikuar titullarit të institucionit. 

 

 

VI. Respektimi i kërkesave të legjislacionit të shërbimit civil, sa i takon institutit të 

përfundimit dhe të pezullimit të marrëdhënies në shërbimin civil, në institucion. 

 

Sipas të dhënave të administruara gjatë procesit të mbikëqyrjes u konstatuan se, për 

periudhën prill 2018- shtator 2021, ka pasur 41 punonjës të cilët kanë përfunduar 

marrëdhënien në shërbimin civil, për shkak të dorëheqjes; mbushjes së moshës së daljes 

në pension të plotë pleqërie, apo në një rast si pasojë e dhënies së masës disiplinore 

“Largim nga shërbimi civil” (Specialist, Zyra Rajonale Lezhë, viti 2018), si dhe si rezultat 

i humbjes së jetës së punonjësit në 1 rast. 

 

Të dhënat për punonjësit, të cilët për periudhën e mbikëqyrur kanë përfunduar 

marrëdhënien në shërbimin civil, në respektim të dispozitave të kreut XII, “Përfundimi i 

marrëdhënies në shërbimin civil”, të Ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, 

janë pasqyruar në tabelën e mëposhtme, duke reflektuar emër/mbiemër të punonjësit; 
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pozicionin e punës; mënyrën e përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil; si dhe 

aktin e nxjerrë për përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil. 

 

Tabela nr. 4 Përfundimi i marrëdhënies në shërbimin civil për periudhën e mbikëqyrjes   

  prill 2018- shtator 2021 

 

Nr. Emër/Mbiemër Strukturë 

Kategoria 

e pagës 

 

Shkaku i 

përfundimit 

Akti i 

miratuar 

1 ********** Përgjegjës në Sektorin e 

Llogarive Kombëtare 

Vjetore 

IV-a Dorëheqje Akti nr. 

1612/1, datë 

02.11.2018 

2 ********** Specialist Sektori 

Llogarive Kombëtare të 

Administratës  Publike 

Qendrore dhe Rajonale 

IV-a Dorëheqje Akti nr. 

1489/1, datë 

04.10.2018 

3 ********** Përgjigjes Sektori 

Statistikave Strukturore 

III-a/1 Dorëheqje  Akti nr. 

572/1, datë 

16.04.2018 

4 ********** Specialist Sektori 

Cilësisë Statistikore 

IV-a Dorëheqje Akti nr. 

1181/1, datë 

03.09.2018 

5 ********** Specialist Sektori i 

Integrimit Evropian 

IV-a Dorëheqje Akti nr. 

1363/1, datë 

07.09.2018 

6 ********** Përgjegjës Sektori 

Koordinimit e 

Mbledhjes së të 

Dhënave 

III-a/1 Dorëheqje Akti nr. 

1093/2, datë 

30.07.2018 

7 ********** Përgjegjës Sektori 

Statistikave Blegtorisë, 

Peshkimi, Mjedisit 

III-a/1 Mbushur 

mosha për 

dalje në 

pension  

Akti nr. 714, 

datë 

11.05.2018 

8 **********  

Specialist Sektori I 

Financës 

IV-a Mbushur 

mosha për 

dalje në 

pension 

Akti nr. 715, 

datë 

11.05.2018 

9 **********  

Specialist Z.R.S Lezhë 

IV-B Largim me 

masë 

disiplinore 

Akti nr. 

1402/1, datë 

28.09.2018 

10 ********** Specialist Sektori 

Llogarive Kombëtare 

Vjetore 

III-b Dorëheqje Akti nr. 

1116/1, datë 

29.07.2020 

11 ********** Specialist Sektori 

Llogarive Kombëtare 

Administratës Publike 

III-b Dorëheqje Akti nr. 

570/1, datë 

27.03.2019 

12 **********  

Specialiste Sektori 

R&D 

III-b Mbushur 

mosha për 

dalje në 

Akti nr. 

1215/1, datë 

10.06.2019 
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pension 

13 ********** Specialist Sektori 

Sinteze I Llogarive 

Kombëtare 

III-b Dorëheqje Akti nr. 

1703/1, datë 

04.12.2020 

14 ********** Përgjegjës Sektori 

Zhvillimit të 

Statistikave Sociale 

III-a Dorëheqje Akti nr. 

2255/1, datë 

13.12.2019 

15 ********** Specialist Sektori 

Zhvillimit të 

Statistikave Sociale 

III-b Mbushur 

mosha për 

dalje në 

pension 

Akti nr. 1253, 

datë 

20.08.2020 

16 ********** Përgjegjës Sektori 

Nivelit të Jetesës 

III-a Dorëheqje Akti nr. 

1942/1, datë 

21.10.2019 

17 ********** Specialist Sektori 

Nivelit të Jetesës 

III-a Dorëheqje Akti nr. 

273/1, datë 

15.02.2019 

18 ********** Përgjegjës Sektori 

Statistikave të Tokës 

dhe Prodhimit Bimor 

III-a Mbushur 

mosha për 

dalje në 

pension 

Akti nr. 1254, 

datë 

20.08.2020 

19 ********** Specialist Sektori 

Statistikave të Tokës 

dhe Prodhimit Bimor 

III-b Mbushur 

mosha për 

dalje në 

pension 

Akti nr. 

1680/1, datë 

27.08.2019 

20 ********** Specialist Sektori 

Çmimeve 

III-b Mbushur 

mosha për 

dalje në 

pension 

Akti nr. 

504/1, datë 

11.03.2019 

21 ********** Specialist Sektori i 

Zhvillimit të 

Programeve 

Kompjuterike 

III-b Dorëheqje Akti nr. 

895/1, datë 

09.06.2020 

22 ********** Specialist Sektori I 

Metodologjisë 

III-b Dorëheqje Akti nr. 

233/1, datë 

25.02.2021 

23 ********** Përgjegjës Sektori 

Koordinimit dhe 

Mbledhjes së të 

Dhënave 

III-a Mbushur 

mosha për 

dalje në 

pension 

Akti nr. 

674/1, datë 

03.04.2019 

24 ********** Drejtor në Drejtorinë e 

Përgjithshme të SHMK 

II-a Dorëheqje Akti nr. 

1869/1, datë 

01.10.2019 

25 **********  

Sekretar i Përgjithshëm 

I-a Dorëheqje Akti nr. 

1868/1, datë 

01.10.2019 

26 ********** Përgjegjës Sektori 

Prokurimeve 

III-a Dorëheqje Akti nr. 

1408/1, datë 

22.10.2020 
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27 ********** Specialist Zyra 

Rajonale Fier 

IV-a Mbushur 

mosha për 

dalje në 

pension 

Akti nr. 

482/1, datë 

12.03.2019 

28 ********** Specialist Zyra 

Rajonale Durrës 

IV-a Mbushur 

mosha për 

dalje në 

pension 

Akti nr.505/1, 

datë 

11.03.2019 

29 ********** Përgjegjës Zyra 

Rajonale Durrës 

III-b Mbushur 

mosha për 

dalje në 

pension 

Akti nr. 

2090/1, datë 

11.11.2019 

30 ********** Specialist Zyra 

Rajonale Fier (Lushnje) 

IV-a Mbushur 

mosha për 

dalje në 

pension 

Akti nr. 

2088/1, datë 

11.11.2019 

31 ********** Specialist Zyra 

Rajonale Fier 

(Mallakastër) 

IV-a Mbushur 

mosha për 

dalje në 

pension 

Akti nr. 

2087/1, datë 

11.11.2019 

32 ********** Specialist Zyra 

Rajonale Kukës 

IV-a Dorëheqje Akti nr. 

380/1, datë 

10.03.2020 

33 ********** Specialist Sektori 

Regjistri Statistikor 

Ndërmarrjeve 

III-b Dorëheqje Akti nr. 

1308/1, datë 

25.08.2021 

34 ********** Specialist Sektori I 

Gjeoinformacionit 

(GIS) 

III-b Dorëheqje Akti nr. 

16326/1, datë 

24.08.2021 

35 ********** Specialist Sektori I 

Prokurimeve 

III-b Dorëheqje Akti nr. 1313, 

datë 

19.08.2021 

36 ********** Përgjegjës Zyra 

Rajonale Tiranë 

III-b Humbje jete Akti nr. 258, 

datë 

22.02.2021 

37 ********** Drejtor në Drejtorinë e 

Statistikave Ekonomike 

II-b Dorëheqje Akti nr. 

240/1, datë 

13.02.2020 

38 ********** Specialist Sektori 

Statistikave 

Afatshkurtra 

III-b Dorëheqje Akti nr. 55/1, 

datë 

17.01.2020 

39 ********** Specialist Sektori I 

Metodologjisë 

III-b Dorëheqje Akti nr. 

1285/1, datë 

16.08.2021 

40 ********** Specialist Zyra 

Rajonale Lezhë 

IV-a Dorëheqje Akti nr. 257, 

datë 

22.02.2021 

41 ********** Specialist Sektori I 

Koordinimit dhe 

Planifikimit Strategjik 

III-b Dorëheqje Akti datë 

22.11.2019 
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Referuar arsyes së përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil për 41 punonjësit e 

institucionit të mbikëqyrur, të përmendur më lart, situata paraqitet si më poshtë: 

 

Grafik nr. 6 Arsyeja e përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil për periudhën   

  objekt mbikëqyrje 

 
 

 Sa i takon institutit të pezullimit, ky institut i ligjit për shërbimin civil parashikohet në 

nenet 53-56, të kreut IX, “Pezullimi nga shërbimi civil”, të Ligjit nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 124, 

datë 17.02.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për pezullimin dhe lirimin nga shërbimi 

civil”, i ndryshuar. 

 

Në lidhje me rastet e aplikimit të institutit të pezullimit të marrëdhënies në shërbimin civil, 

në institucionin e INSTAT, konstatohet se, për periudhën prill 2018- shtator 2021, në 16 

raste punonjësit kanë kërkuar pezullim të marrëdhënies në shërbimin civil. Për sa i takon 

afatit të pezullimit nga shqyrtimi i dokumentacionit, situata paraqitet: 

 

 2 raste pezullimi është miratuar me afat 3 mujor; 

 1 rast pezullimi është miratuar me afat 6 mujor; 

 1 rast pezullimi është miratuar me afat 1 vjeçar; 

 12 raste pezullimi është miratuar me afat 2 vjeçar. 

 

Në përfundim të afatit të pezullimit, vetëm një punonjës është rikthyer në pozicionin e 

mëparshëm të punës, bëhet fjalë për punonjësin E. A, me detyrë “Specialist Sektori 

Statistikave Afatshkurtra”, të cilit me aktin nr. 1307/3, datë 26.08.2021, i është miratuar 

pezullimi për një periudhë 3 mujore, (01.09.21-30.11.2021). 

 

Sa i takon 15 punonjësve të tjerë të cilët kanë pezulluar marrëdhënien në shërbimin civil, 

për 2 punonjës vijojnë ende afatet e pezullimit të marrëdhënies së punës, ndërsa për 13 
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punonjës ka mbaruar afati i pezullimit dhe konstatohet se nuk kanë kërkuar rikthimin në 

pozicionin e mëparshëm të punës, gjithashtu nga ana e njësisë përgjegjëse nuk janë kryer 

veprimet e kërkuara ligjore, për lirimin nga shërbimi civil të punonjësve.  

 

Konstatohet se, njësia përgjegjëse, me aktin nr. 1545/2 prot., datë 27.10.2020, “Për 

konstatimin e pezullimit të marrëdhënies në shërbimin civil”, në zbatim të nenin 54, të 

kreut IX, të Ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; dhe kreut I, pika 2,   

germa a), e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 24, datë 17.02.2016, “Për pezullimin 

dhe lirimin nga shërbimi civil”, i ndryshuar, ka vendosur pezullimin e marrëdhënies në 

shërbimin civil për punonjësen E. Dh, me detyrë “Drejtor në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Prodhimit Statistikor”, aktualisht e emëruar me aktin e Kuvendit të Shqipërisë nr. 1545 

prot., datë 23.10.2020, Drejtor i Përgjithshëm i INSTAT, deri në përfundim të afatit të 

emërimit. 

 

Konkluzion: Sjellim në vëmendje të njësisë përgjegjëse se, me përfundim e afatit të 

pezullimit, referuar dispozitave të parashikuara në kreun II, të Vendimit të Këshillit të 

Ministrave nr. 124, datë 17.02.2016, “Për pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil”, i 

ndryshuar, kur nëpunësi i pezulluar, përpara datës së përfundimit të afatit të pezullimit, (jo 

më vonë se 7 ditë kalendarike për pezullimin me afat 3 muaj dhe jo më vonë se ditë 15 ditë 

kalendarike për pezullimin me afat mbi 3 muaj), nuk njofton njësinë përgjegjëse për 

rikthimin në pozicionin e mëparshëm të punës, njësia përgjegjëse duhet që brenda 15 

ditëve kalendarike nga dita e përfundimit të afatit të pezullimit, të marrë masa për të 

kërkuar nga nëpunësi shprehjen e tij me shkrim lidhur me vijimësinë e marrëdhënies në 

shërbimin civil. 

Në rast se, nëpunësi nuk dëshiron të rifillojnë marrëdhënien e tij në shërbimin civil, në 

mbështetje të nenit 66, “Lirimi nga shërbimi civil”, germa e/2, të Ligjit 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse, duhet të nxjerrë aktin e përfundimit të 

marrëdhënies në shërbimin civil, përmes lirimit, për punonjësin. 

 

 

VII. Dosjet e personelit 

 

a. Dosja e personelit 

 

Në zbatim të programit të mbikëqyrjes, u këqyrën dosjet e personelit për 208 punonjës të 

emëruar në pozicione të shërbimit civil, në momentin e mbikëqyrjes, për të verifikuar nëse 

ato janë krijuar dhe administrohen në përputhje me përcaktimet e nenit 17, të Ligjit          

nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar dhe kërkesave të Vendimit nr. 833, datë 

28.10.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për rregullat e hollësishme për përmbajtjen, 

procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit e të regjistrit qendror të personelit”. 
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Nga këqyrja e akteve të administruara në dosjen individuale të çdo nëpunësi civil, në 

institucionin Instituti i Statistikave, u konstatua se, në dosjet personale të nëpunësve, 

administrohen dokumentet lidhur me nivelin e edukimit arsimor dhe fushën e studimeve 

(fotokopje e noterizuar e diplomës së shkollës së lartë dhe lista e notave); dokumentet që 

vërtetojnë fillimin e marrëdhënieve të punës në pozicionin përkatës (akti  i emërimit), si 

dhe aktet që provojnë procesin e deklarimit të statusit të punësimit, dokumenti që vërteton 

gjendjen gjyqësore, si edhe vërtetimi i gjendjes shëndetësore (Raporti Mjekësor). 

 

Në mënyrë të hollësishme këto akte janë materializuar në aneksin nr. 2 “Respektimi i 

kërkesave të përgjithshme, sipas nenit 21, të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil””, i 

ndryshuar, për punonjësit që janë aktualisht në pozicione pune pjesë e shërbimit civil, në 

institucionin Instituti i Statistikave, që është pjesë përbërëse e këtij raporti. 

 

Nga grumbullimi i të dhënave konstatohet se, në këtë institucion, në momentin e 

mbikëqyrjes ka gjithsej 223 pozicione pune, pjesë e shërbimit civil, nga të cilat 

konstatohet: 

 

 208 pozicione pune janë të plotësuara;  

 15 pozicione pune janë të lira. 

 

 146 nëpunës civilë janë të gjinisë femërore, ose 70%; 

 62 nëpunës civilë janë të gjinisë mashkullore, ose 30%;  

 

Për sa i përket arsimit të nëpunësve pranë INSTAT, rezultojnë të kenë diplomë të 

studimeve të larta universitare, të marra nga Universitetet Publike të Republikës së 

Shqipërisë dhe nga Universitetet e huaja, nga të cilat: 

 

 198 nëpunës zotërojnë diplomë të arsimit të lartë lëshuar nga institucione arsimore 

të Republikës së Shqipërisë;  

 10 nëpunës zotërojnë diplomë të marrë në universitete të huaja (Rumani, Itali dhe 

Spanjë), të njehsuara sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. 

 

Konkluzion: Sa më sipër, vlerësohet se, dosjet e personelit janë të rregullta, të sistemuara 

dhe ruhen në kushte të përshtatshme, në ambientet e institucionit dhe administrohen nga 

Përgjegjësi i Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës dhe Projekteve, që është edhe 

njësia përgjegjëse për administrimin e burimeve njerëzore për institucionin.  

 

 

 



56 

 

b.  Regjistri i  personelit  

 

Regjistri Qendror i Personelit si sistemi që ruan dhe përpunon të dhënat elektronike për 

burimet njerëzore aktive në të gjitha institucionet e administratës shtetërore, është krijuar 

dhe administrohet nga Departamenti i Administratës Publike.  

 

Institucionet e mbikëqyrura kanë akses në sistem dhe e ushtrojnë këtë funksion nëpërmjet 

nëpunësit të autorizuar. Në sistem bëhet plotësimi dhe përditësimi i të dhënave të 

parashikuara në lidhjen 3, “Administratorët dhe përdoruesit e RQP-së dhe platformës së 

bashkëpunimit “Administrata .al”, të drejtat dhe detyrimet”, që i bashkëlidhet Vendimit 

nr. 833, datë 28.10.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për rregullat e hollësishme për 

përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit e të regjistrit qendror 

të personelit”. 

* 

*       * 

 

Këto ishin rrethanat e konstatuara nga Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil 

gjatë procesit të mbikëqyrjes në institucionin Instituti i Statistikave, në lidhje me veprimet 

administrative të kryera nga njësia përgjegjëse dhe subjektet e tjera të ngarkuara me ligj, si 

pjesëmarrës në proceset e administrimit të shërbimit civil, prej momentit të fillimit të 

efekteve të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, e në vijim. 

Aktet administrative që dokumentojnë procesin e mbikëqyrjes në institucionin Instituti i 

Statistikave, sipas pikave të këtij raporti, janë materializuar në tabelat si më poshtë:  

 

Aneksi 1 “Aktet që materializojnë procesin e njohjes së statusit të punësimit për 

punonjësit që punojnë në pozicione pune të shërbimit civil, në momentin e mbikëqyrjes, në 

institucionin Instituti i Statistikave”. 

 

Aneksi 2 “Respektimi i kërkesave të përgjithshme sipas nenit 21, të Ligjit nr. 152/2013, 

“Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, për punonjësit që janë të emëruar në pozicione pune 

pjesë e shërbimit civil në momentin e mbikëqyrjes, në institucionin Instituti i Statistikave”. 

  

 

K O M I S I O N E R I 
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