Bashkia Dimal

SHPALLJE VETEM PËR NËPUNËS CIVIL,
PËR PROCEDURËN E KONKURIMIT KOMBËTAR

DY SPECIALISTË NË DREJTORINË E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT
KATEGORIA E PAGËS IV-a /1
Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të
Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Dimal shpall procedurën
e konkurimit të hapur:




DY SPECIALISTË NË DREJTORINË E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT
o Specialist per strehimin, hartimin e projekteve, Buxhetin, Asetet e Bashkise, Shpronesimet, dhe
hartimin e e politikave per menaxhimin e mbetjeve.
o Specialist per lejet e ndertimit dhe kontrollin e projekteve
Kategoria e pages IV-a/1
Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes
paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se
ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit nga jashtë
shërbimit civil për kategorinë ekzekutive.

Për të dy procedurat (lëvizje paralele, pranim në shërbimin civil) aplikohet në të njëjtën kohë!
Afati për dorëzimin e dokumentave për
LEVIZJE PARALELE:

10 prill 2022

Afati për dorëzimin e dokumentave për
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

Adresa : Rruga “ Dimal”
Lagjia “ 18 Tetori” Ura Vajgurore

15 prill 2022

Telefon/fax 036122468
e mail: bashkia@bashkiadimal.gov.al

Bashkia Dimal

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

















1.1

Siguron krijimin dhe garantimin e kushteve për territore të ndërtueshme të organizuara në
mënyrë të harmonizuar dhe funksionale duke i dhënë përparësi të drejtave themelore të
qytetarëve dhe zhvillimit të kontrolluar të territorit
Shqyrtimin e dosjeve teknike dhe jep me shkrim mangesite, plotësimet nese duhen bere dhe
mendimin per cdo kerkese
Drejton punen qe ne fund te procesit te zhvillimit kur aktet e kontrollit vertetojne realizimin
e punimeve ne përputhje me kushtet e lejes dhe sipas fazave te përcaktuara ne rregulloren
e zhvillimit, miraton çertifikaten e përdorimit te struktures,duke u mbështetur ne Ligjin nr.
107/2014 “Për Planifikimin e Territorit” I ndryshuar, në sistemin online të lejeve dhe e
kalon për vendimmarjje tek drejtuesi
Mban aktet e kontrollit për fazat e realizimit të punimeve:
Përgatit faturën për taksën e ndikimit në infrastructure nga ndërtimet e reja , në sistemin
online, përgatit vjeljen e taksave të shërbimeve për mbajtjen e akteve të mësipërme e cila
firmoset nga titullari i drejtorisë
Në rastet e konstatimit të shkeljeve të kushteve të lejes së zhvillimit dhe lejes së ndërtimit,
specialisti mban proces-verbalin përkates duke shpjeguar shkeljet e vërejtura dhe njofton
menjëherë IVMT
Lexon dokumentacionin teknik e ligjor të ngarkuar në sistemin online të lejeve nga
zhvilluesit, dhe kryen procedurat sipas hapave të sistemit.
Mban lidhje sistematike me Drejtorinë e Shërbimeve dhe ndërmarrjet vartëse të Bashkisë
të specializuara, për problemet e infrastruktures;
Analizon gjendjen faktike të rrjeteve Inxhinierike, evidenton problemet dhe propozon
zgjidhje konkrete dhe marrje masash;
Merr pjesë në grupet e punës per hartimin e projekt-preventivave mbështetur ne urdhrat e
Kryetarit të Bashkisë
Siguron zhvillimin e qëndrueshëm të territorit nëpërmjet politikave,instrumentave dhe planeve
që percakton ligji në fuqi.
Mundëson të drejtën e përdorimit të zhvillimit të pronës në përputhje me instrumentat
planifikuese dhe mjedisore.
Administron dokumentat tekniko-ligjore për mbarëvajtjen e punës
KUSHTET DHE KRITERET E VEÇANTA

LËVIZJA PARALELE
Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së
njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.
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KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

a- Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;
b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
c- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mire”;

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
a) Të zotërojnë diplomë “Bachelor” në degët inxhinierike (inxhinieri ndërtimi ose arkitekturë)
Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit
përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi
b) Përvoja e punës përbën avantazh.

1.2

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:
a- Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:
http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta
b- Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
c- Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d- Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e- Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f- Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore.
g- Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h- Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi.
i- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive
apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda datës 10 prill
2022

1.3

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Brenda datës 12 prill 2022, njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të Institucionit Bashkia Dimal
ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar
i Punësimit” listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin
dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.
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Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta do të njoftohen
individualisht nga njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit ku ndodhet pozicioni për
të cilin ju dëshironi të aplikoni, nëpërmjet adresës tuaj të e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.

1.4

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË
ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
a) Njohuritë mbi Ligjin 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”
b) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 152/2013, “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, si dhe aktet lighore dhe
nënligjore dalë në zbatim të tij.
c) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”.
d) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 8503, datë 30.06.1999, “Për të drejtën e informimit për dokumentet
zyrtare”, i ndryshuar.
e) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 44/20151 “Kodi I Procedurave Administrative I Republikës Së
Shqipërisë” I ndryshuar
f) Ligjin Nr. 9936 dt.26.06.2008 “Për menaxhimin e buxhetit në Republiken e Shqiperise”.
g) Ligjin Nr. 107/2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit", i ndyshuar.
h) Ligjin nr.8402, date 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i
ndryshuar
i) VKM nr. 408 datë 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, i
ndryshuar

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për pervojen, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe
çertifikimin pozitiv. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.
Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.
Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.
Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën
e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit
të Administratës Publike “ëëë.dap.gov.al”
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http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015
1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E
KOMUNIKIMIT
Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do te shpallet në faqen zyrtare
të bashkisë si dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”.

2- PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL
Vetëm në rast se nga pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të
procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të
vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë
ekzekutive.

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët që plotësojnë kërkesat e
përgjithshme në përputhje me nenin 21, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nepunesit civil”, i ndryshuar.

2.1

KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E
PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil janë:
a)
b)
c)
d)
e)

Të jetë shtetas shqiptar;
Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen
e një kundërvajtjeje penale me dashje;
f) Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar
sipas Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojnë diplomë “Bachelor” në degët inxhinierike (inxhinieri ndërtimi ose arkitekturë)
Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit
përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi
b) Përvoja e punës përbën avantazh.
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2.2

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë Dokumentet si më poshtë:
a- Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:
http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-Dokumente/219-udhezime-Dokumente
b- Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
c- Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d- Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e- Vërtetim të gjëndjes shëndetësore;
f- Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
g- Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h- Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë displinore në fuqi;
i- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet
pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda datës 15 prill
2022, në Institucionin Bashkia Dimal.
Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e pranimit në shërbimin civil , do të
informohen për fazat e mëtejshme të kësaj proçedure:
-

2.3

për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak,
datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi;
mënyrën e vlerësimit të kandidatëve.

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Duke filluar nga data 15 prill 2022 e deri më datën 25 prill 2022 ,njësia e menaxhimit të burimeve
njerëzore të Institucionit Bashkia Dimal, ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni do
të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet
dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta do të njoftohen
individualisht nga njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit ku ndodhet pozicioni për
të cilin ju dëshironi të aplikoni, nëpërmjet adresës tuaj të e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.
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2.4

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË
ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
a) Njohuritë mbi Ligjin 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”
b) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 152/2013, “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, si dhe aktet lighore
dhe nënligjore dalë në zbatim të tij.
c) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën
publike”.
d) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 8503, datë 30.06.1999, “Për të drejtën e informimit për dokumentet
zyrtare”, i ndryshuar.
e) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 44/20151 “Kodi I Procedurave Administrative I Republikës Së
Shqipërisë” I ndryshuar
f) Ligjin Nr. 9936 dt.26.06.2008 “Për menaxhimin e buxhetit në Republiken e Shqiperise”.
g) Ligjin Nr. 107/2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit", i ndyshuar.
h) Ligjin nr.8402, date 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i
ndryshuar
i) VKM nr. 408 datë 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, i
ndryshuar

2.5

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
a- Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë;
b- Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e
tyre për karrierën, deri në 25 pikë;
c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura
me fushën, deri në 15 pikë;
Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve,
mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të
Departamentit të Administratës Publike ëëë.dap.gov.al
http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

2.6

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E
KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Institucioni Bashkia Dimal do të shpallë fituesin në
portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të
njoftohen në mënyrë elektronike për rezultatet.
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