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Jo/Prodhuese, ne Autoritetin e Konkurrences.
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Autoriteti ¡ Konkurrencës

SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE,
LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

Inspektor né Drejtoriné e Mbikqyrjes sé Tregjeve te Shérbimit
Jo/Prodhuese 

Kategoria e pagés II l-a

Né zbatim té nenit 22 dhe 25, té ligjit 152/2013 “Pér népunésin civil”, té ndryshuar si dhe té 
Kreut II dhe III, té Vendimit nr. 243, daté 18/03/2015, té Khillit té Ministrave, té ndryshuar 
me té fundit nr. 746, date 19.12. 2018 “Pér pranimin, lévizjen paralele, periudhén e provés 
dhe emérimin ne kategoriné ekzekutive” Autoriteti i Konkurrences shpall procedurat e 
lévizjes paralele dhe pranimit né shérbimin civil pér pozicionin:

• Inspektor né “Drejtoriné e Mbikqyrjes sé Tregjeve té Shérbimit Jo/Prodhuese
• Kategoria e pagés IIl-a

Pozicioni me sipér, u ofrohet fillimisht népunésve civilé te sé njéjtés kategori 
pér procedurén e lévizjes paralele!
Vetém né rast se né pérfundim té procedurés sé lévizjes paralele, rezulton se ky pozicion 
éshté ende vakant, ai éshté i vlefshém pér konkurimin népérmjet procedurés sé pranimit 
né shérbimin civil.

Për të dy procedurat (lévizje paralele dhe pranim né shérbimin 
civil ) aplikohet né té njéjtén kohé!

*Afati i  ap likîm it dhe dorëzim it të dokum entacionit është i  njëjtë për të dyja procedurat
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Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin e mësipërm është:

Mbikëqyrja e zbatimit e ligjjt nr. 9121 date 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrences”, i 
ndryshuar, nëpërmjet kryerjes së hetimit administrativ në tregjet e shërbimit/joprodhuese, 
ku bëjnë pjesë por nuk kufizohen, ato tregje që ofrojnë shërbime dhe veprimtari të tjera jo 
prodhuese: tregu i komunikimeve elektronike; teknologjisë së informacionit dhe medias; 
tregu financiar; shëndetësia; turizmi; transporta ndërtimet, projektimet, specifikimet ne 
prokurimet publike në ndërtim dhe shërbimet e çdo natyre tjetër për të siguruar mbrojtjen e 
konkurrencës së lire dhe efektive në treg.

Inspektori kryen vlerësime ekonomike dhe ekonometrike mbi materiaiet dhe aktet ligjore 
dhe/ose nënligjore në fuqi të cilat mund të sjellin kufizime të konkurrencës në tregjet e 
shërbimit jo/ prodhuese që ai mbikëqyr.

I-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.

1.- Kushtet për lëvizjen paralele dhe kriteret e veçanta

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

• Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori (kategoria II l-a),
• Të mos ketë masë disiplinore në fuqi (të vertetuar me një dokument nga institucioni);
• Të ketë të paktën një vlerësim pozitiv (për kandidatët e institucioneve që sapo kanë hyrë 

në shërbimin civil kërkohet vlerësim nga eprori direkt);

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e vecanta si viion;

a) Të ketë përfunduar studimet e larta universitare në Fakultetin e Ekonomisë 
(Preferohet dega Ekonomiks) dhe të ketë diplomë “Master Shkencor” në këtë fushë. 
Nëse kandidati ka përfunduar studimet jashtë vendit diploma dhe gjith 
dokumentacioni shoqërues duhet të jetë i ekuivalentuar nga Ministra e Arsimit, Sportit 
dhe Rinisë.

b) Të njohë programet bazë kompjuterike
c) Avantazh do të përbejnë dhe studime apo diploma të tjera pasuniversitare në këtë 

fushë.
d) Të kenë eksperiencë pune jo më pak se 3 vjet.

2.- Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë njësisë së burimeve njerëzore të Autoritetit të 
Konkurrencës ku ndodhet pozicioni për të cilin ata dëshirojnë të aplikojnë, dokumentat si 
më poshtë:
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a) Jetéshkrim ¡ plotésuar né pérputhje me dokumentin tip qé e gjeni né linkun: 

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

b) fotokopje té diplomés;

c) fotokopje té librezés;

9) gdo dokumentacion tjetér qé vérteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesé, vlerésimet 
pozitive apo té tjera té pérmendura né jetéshkrimin tuaj.

Dokumentat duhet té dorézohen me posté apo drejtpérsédrejti né institución, brenda datés
12.08.2020

3.- Rezultatet pér fazén e verifikimit paraprak

Né datén 18 gusht 2020, njésia e menaxhimit té burimeve njerézore té Autoritetit té 
Konkurrencés ku ndodhet pozicioni pér té cilin ju déshironi té aplikoni do té shpallé né 
portalin “Shérbimi Kombétar i Punésimit” dhe né faqen e internetit, listén e kandidatéve qé 
plotésojné kushtet e lévizjes paralele dhe kriteret e veganta, si dhe datén, vendin dhe orén 
e sakté ku do té zhvillohet intervista.

Né té njéjtén daté kandidatét qé nuk i plotésojné kushtet e lévizjes paralele dhe kriteret e 
veganta do té njoftohen individualisht nga njésia e menaxhimit té burimeve njerézore té 
institucionit ku ndodhet pozicioni pér té cilin ju déshironi té aplikoni, népérmjet adresés tuaj 
té e-mail, pér shkaqet e moskualifikimit.

4.- Fushat e njohurive, aftésité dhe cilésité mbi té cilat do té zhvillohet intervista

Kandidatét do té vlerésohen né lidhje me:

a) Njohurité mbi ligjin nr. 152/2013 “Pér népunésin civil”, te ndryshuar.
b) Njohurité mbi ligjin nr. 9131, daté 08.09.2003 “Pér rregullat e etikés né administratén 

publike
c) Konkurimi do té bazohet né njohjen e ligjshmérisé né fuqi, kryesisht ligjin nr. 9121, 

daté 28.07.2003 ” Pér Mbrojtjen e Konkurrencés” te ndryshuar dhe akteve nén ligjore 
né zbatim té tij, Politika Kombetare e Konkurrences, Kodin e Procedurave 
Administrative

d) Pér me shumé: www.caa.oov.al

5.- Ményra e vlerésimit té kandidatéve

Kandidatét do té vlerésohen pér jetéshkrimin, eksperiencat, trajnimet, kualifikimet e lidhura 
me fushén, si dhe vlerésimet pozitive. Totali i pikéve pér kété vlerésim éshté 40 piké.

Faqe 3
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Kandidatét gjaté intervistés sé strukturuar me gojé do té vlerésohen né lidhje me:

• Njohurité, aftésité, kompetencén né lidhje me pérshkrimin e pozicionit té punés;
• Eksperiencén e tyre té méparshme;
• Motivimin, aspiratat dhe pritshmérité e tyre pér karrierén.

Totali i pikéve né pérfundim té intervistés sé strukturuar me gojé éshté 60 piké.

Mé shumé detaje né lidhje me vlerésimin me piké, metodologjiné e shpérndarjes sé pikéve, 
ményrén e llogaritjes sé rezultatit pérfundimtar i gjeni né Udhézimin nr. 2, daté 27.03.2015 
té Departamento té Administratés Publike “www.dap.gov.al”

http://dap.qov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta

6.- Data e daljes sé rezultateve té konkurimit dhe ményra e komunikimit

Né pérfundim té vlerésimit té kandidatéve, Autoriteti i Konkurrences do té shpallé fituesin né 
portalin “Shérbimi Kombétar i Punésimit" dhe né faqen zyrtare té AK. Té gjithé kandidatét 
pjesémarrés né kété procedure do té njoftohen né ményré elektronike pér datén e sakté té 
shpalljes sé fituesit.

II- Pranimi né Shérbimin Civil

Vetém né rast se pozicioni i renditur né fillim té késaj shpalljeje, né pérfundim té 
procedures sé lévizjes paralele, rezulton se éshté ende vakant, ai éshté i vlefshém 
pér konkurimin népérmjet procedures sé pranimit né shérbimin civil.

Pér kété proceduré kané té drejté té aplikojné té gjithé kandidatét qé plotésojné kérkesat e 
pérgjithshme né pérputhje me nenin 22 té ligjit nr 152/2013 “Pér Népunésit civil”, I ndryshuar.

Kushtet qé duhet té plotésojé kandidati né procedurén e pranimit né shérbimin civil

Kandidatét duhet té plotésojné kriteret e vecanta si vijon:

a. Té keté pérfunduar studimet e larta universitare né Fakultetin e Ekonomisé 
(preferohet dega Ekonomiks) si dhe té keté diplomé “Master Shkencor” né kété 
fushé. Nése kandidati ka pérfunduar studimet jashté vendit diploma dhe gjith 
dokumentacioni shoqérues duhet té jeté i ekuivalentuar nga Ministra e Arsimit, Sportit 
dhe Rinisé.

b. Té njohé programet bazé kompjuterike
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c. Avantazh do të përbëjnë dhe studime apo diploma të tjera pasuniversitare në këtë 
fushë.

d. Të kenë eksperiencë pune jo më pak se 3 vjet.
e. Të zotërojë gjuhën angleze dhe një gjuhë e dytë e vendeve të BE përbën avantazh.
f. Të zotërojë aftësi të punës në grup

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzoinë dokumentat si më poshtë:

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

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

b) fotokopje të diplômés dhe listes se notave;

c) fotokopje të librezës se punes;

ç) çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet 
pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

d) Vertetimi gjendjes gjyqesore

dh) Numer kontakti dhe ádrese vendbanimi

Kandidatët duhet të dorëzojnë të gjitha dokumentat e cituara më sipër me poste ose dorazi, 
brenda dates 12.08.2020 në Autoritetin e Konkurrences me adresë: Rruga “Sami Frashëri” , 
kati IV. Nr.4.

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën pranim ne shërbimin civil , do të 
marrin información në faqen e Autoritetit te Konkurrences, për fazat e mëtejshme të 
kesaj procédure:

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

Për të marrë këtë información, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të 
vazhdueshme faqen e Autoritetit te Konkurrences duke filluar nga data 18.08.2020
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