VENDIM
Nr. 669, datë 7.11.2018
PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE, TË KRITEREVE TË VLERËSIMIT DHE
AFATEVE TË NJOFTIMIT PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATURAVE PËR T’U
EMËRUAR NË POZICIONIN “DREJTOR I PËRGJITHSHËM I INSTITUTIT
TË STATISTIKAVE”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3, të nenit 16, të ligjit nr. 17/2018, “Për statistikat
zyrtare”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Miratimin e procedurave të përzgjedhjes së kandidaturave për t’u emëruar në pozicionin “Drejtor i
Përgjithshëm i INSTAT-it”, duke u mbështetur në kritere tërësisht profesionale, me qëllim sigurimin e
drejtimit të Institutit të Statistikave në mënyrë profesionale, të pavarur dhe me integritet.
2. Përzgjedhja e kandidaturave për Drejtorin e Përgjithshëm kryhet nëpërmjet zbatimit të procedurave
të hapura dhe publike të konkurrimit, nga Këshilli i Ministrave, bazuar në pikën 3, të nenit 16, të ligjit nr.
17/2018, “Për statistikat zyrtare”.
3. Për kryerjen e procedurës së përzgjedhjes, Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave ngre
komisionin ad-hoc, “Komisioni i Posaçëm i Vlerësimit të Kandidaturave (KPVK)”, i cili përbëhet nga tre
anëtarë, si më poshtë vijon:
a) 1 përfaqësues nga Kryeministria, i cili është edhe kryetar i KPVK-së;
b) 1 përfaqësues nga Banka e Shqipërisë;
c) 1 përfaqësues nga personeli akademik i Fakultetit të Ekonomisë, në Universitetin e Tiranës.
4. Anëtarët e KPVK-së caktohen nga titullarët e institucioneve të përcaktuara në pikën 3, të këtij
vendimi, sipas kërkesës së paraqitur nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave dhe në përputhje
me pikën 5, të këtij vendimi, të paktën 10 (dhjetë) ditë përpara publikimit të shpalljes për konkurrim nga
Kryeministria, sipas pikës 6, të këtij vendimi.
5. Anëtarët e KPVK-së duhet të plotësojnë këto kritere:
a) Të kenë mbaruar arsimin e lartë dhe të zotërojnë një diplomë të nivelit, të paktën, master shkencor;
b) Për anëtarët përfaqësues të Kryeministrisë dhe Bankës së Shqipërisë, të kenë punuar për jo më pak
se 5 (pesë) vjet, të paktën, në nivel të mesëm drejtues dhe të kenë njohuri në fushën e statistikave;
c) Për anëtarin përfaqësues të Fakultetit të Ekonomisë, në Universitetin e Tiranës, të ketë jo më pak se
5 (pesë) vjet përvojë pune dhe të ketë gradë shkencore;
ç) Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;
d) Të mos kenë qenë anëtarë të partive politike për 3 (tri) vitet pararendëse, nga data e caktimit si anëtar
i KPVK-së;
dh) Të mos kenë qenë të dënuar penalisht me vendim gjyqësor të formës së prerë;
e) Të mos jenë larguar nga detyra si rrjedhojë e masave disiplinore.
6. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave shpall vendin e lirë për pozicionin “Drejtor i
Përgjithshëm i INSTAT-it” jo më vonë se 6 (gjashtë) muaj, nga data e përfundimit të mandatit të tij në
detyrë, në Buletinin e Njoftimeve Publike dhe në faqet zyrtare elektronike të Kryeministrisë dhe INSTATt, deri në përfundimin e afatit të dorëzimit të dokumenteve nga aplikantët.
Në rastet e lirimit nga detyra për një nga shkaqet e parashikuara në pikën 6, të nenit 16, të ligjit nr.
17/2018, “Për statistikat zyrtare”, Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave shpall vendin e lirë për
pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të INSTAT-it brenda 5 (pesë) ditëve, nga data e krijimit të vendit të
lirë.
7. Shpallja e konkurrimit për vendin e lirë përmban të dhënat, si më poshtë vijon:
a) Një përshkrim të shkurtër të natyrës së punës dhe funksionit që do të mbulojë;

b) Listën e kritereve të pranimit;
c) Listën e dokumenteve, që duhet të paraqiten;
ç) Vendin ku duhet të paraqiten dhe afatin deri kur do të paraqiten dokumentet;
d) Datën kur do të shpallet lista e kandidatëve, që do të kualifikohen për fazën e testimit;
dh) Datën dhe vendin e zhvillimit të testimit;
e) Mënyrën e njoftimit e të komunikimit me palët;
ë) Fushat e njohurive, për të cilat do të intervistohen kandidatët, dhe bibliografitë përkatëse.
8. Kandidati për Drejtorin e Përgjithshëm të INSTAT-it duhet të plotësojë kriteret e parashikuara në
pikën 5, të nenit 16, të ligjit nr. 17/2018, “Për statistikat zyrtare”.
9. KPVK-ja bën vlerësimin e kandidaturave të paraqitura brenda 35 (tridhjetë e pesë) ditëve kalendarike,
nga data e mbylljes së aplikimeve. Nëse numri i aplikimeve të paraqitura është i lartë, atëherë vlerësimi i
tyre nga komisioni mund të zgjatet, por jo më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike.
10. Procedura e vlerësimit të aplikantëve kryhet në dy faza. Në fazën e parë, KPVK-ja bën vlerësimin e
dosjeve të tyre, për të verifikuar nëse ata plotësojnë kriteret e përcaktuara në pikën 5, të nenit 16, të ligjit nr.
17/2018, “Për statistikat zyrtare”. Në përfundim të procesit të verifikimit KPVK-ja harton listën me emrat e
aplikantëve që plotësojnë kriteret dhe listën me emrat e aplikantëve që nuk plotësojnë kriteret për t’u emëruar.
Aplikantët, që plotësojnë kriteret, njoftohen individualisht për kualifikimin e tyre, brenda 2 (dy) ditëve
kalendarike nga vendimi i KPVK-së. Lista e kandidatëve të kualifikuar publikohet në faqen elektronike
zyrtare të Kryeministrisë.
Aplikantët, që nuk plotësojnë kriteret, njoftohen individualisht për skualifikimin dhe arsyet e
skualifikimit, brenda 2 (dy) ditëve kalendarike nga vendimi i KPVK-së.
Në rast se janë më pak se 3 (tre) aplikantë, që përmbushin kriteret ligjore, procedura rishpallet nga e
para.
11. Personat e skualifikuar, sipas pikës 10, të këtij vendimi, mund të paraqesin ankesë pranë KPVK-së
brenda 5 (pesë) ditëve, nga marrja e njoftimit të skualifikimit. Ankesat shqyrtohen nga KPVK-ja brenda 3
(tri) ditëve, nga depozitimi i tyre. Dokumentacioni i shqyrtimit të ankesave dhe mënyrës së trajtimit të tyre
është pjesë e dokumentacionit të testimit, që i dorëzohet, fillimisht, Këshillit të Ministrave, për përzgjedhjen
e kandidaturave, dhe më pas Kuvendit, për caktimin e kandidatit fitues.
12. Në fazën e dytë, KPVK-ja kryen vlerësimin e kandidatëve të kualifikuar në fazën e parë. Vlerësimi
maksimal është 100 pikë. Vlerësimi i kandidatëve bëhet sipas një procedure që përfshin pikët maksimale
për secilën nga fazat e mëposhtme:
a) Vlerësimin e jetëshkrimit të kandidatëve, që përfshin vlerësimin e arsimimit, të përvojës dhe
trajnimeve të lidhura me fushën, deri në 40 pikë, sipas pikës 14, të këtij vendimi;
b) Intervistën e strukturuar me gojë, deri në 60 pikë.
13. Çdo anëtar i KPVK-së jep vlerësimin e tij individual për secilin kandidat. Vlerësimi përfundimtar
për kandidatin llogaritet si mesatare e pikëve të vendosura nga secili prej anëtarëve.
14. Vlerësimi i jetëshkrimit të kandidatëve për pozicionin “Drejtor i Përgjithshëm i INSTAT –it” do të
kryhet në bazë të:
a) Vlerësimit të certifikatave apo kualifikimeve të tjera, veç gradës shkencore “Doktor”: deri në 10 pikë;
b) Përvojës në punë në pozicione drejtuese: deri në 10 pikë;
c) Përvojës në fushën e prodhimit dhe/ose përdorimit të statistikave: deri në 10 pikë;
ç) Zotërimit të gjuhëve të huaja, veç asaj angleze: deri në 5 pikë;
d) Prezantimeve të punimeve në konferenca/ simpoziume shkencore: deri në 5 pikë.
15. Intervista e strukturuar me gojë kryhet për të vlerësuar kandidatët për njohuritë që zotërojnë në
fushën e statistikave, filozofinë drejtuese të tyre, strategjitë dhe risitë që mund të sjellin si drejtues të një
institucioni publik.
16. Intervista e strukturuar me gojë kryhet, si më poshtë vijon:
a) Intervista zhvillohet në ditën dhe në vendin e caktuar në shpalljen e konkursit;

b) Komisioni përcakton temat e intervistës dhe pikët përkatëse, maksimale, në këto fusha:
i. njohuri në fushën e statistikave, përmbajtjen e programit pesëvjeçar të statistikave zyrtare;
ii. njohuri për Kushtetutën, Kodin e Procedurave Administrative dhe për legjislacionin e funksionimin
e administratës publike;
iii. njohuri për legjislacionin mbi të cilin mbështetet funksionimi i Sistemit Kombëtar Statistikor;
iv. filozofia drejtuese;
v. strategjitë dhe risitë që mund të sjellë gjatë kryerjes së funksionit drejtues.
c) Lidhur me përcaktimet e nënndarjeve “iv” e “v”, të shkronjës “b”, të kësaj pike, kandidatët i paraqesin
komisionit një prezantim të shkurtër në format Power Point.
17. Në përfundim të procesit të vlerësimit KPVK-ja përgatit listën me emrat e kandidatëve, shumën e
pikëve të secilit, dhe i njofton individualisht, brenda 2 (dy) ditëve nga kryerja e vlerësimit, për rezultatin
përkatës. Lista e kandidatëve dhe pikët e secilit publikohen në faqen elektronike zyrtare të Kryeministrisë.
18. Personat e interesuar mund të paraqesin ankesat në KPVK brenda 5 (pesë) ditëve, nga njoftimi i
vlerësimit. Ankesat shqyrtohen nga KPVK-ja brenda 3 (tri) ditëve nga depozitimi i tyre.
19. Dokumentacioni i shqyrtimit të ankesave, sipas pikës 18, të këtij vendimi, dhe mënyrës së zgjidhjes
së tyre është pjesë e dokumentacionit të testimit, që i dorëzohet Këshillit të Ministrave për përzgjedhjen e
kandidaturave dhe, më pas, Kuvendit, për caktimin e kandidatit fitues.
20. Në fund të vlerësimit të kandidatëve KPVK-ja harton procesverbalin përmbledhës, ku pasqyrohet
i gjithë informacioni për procedurën e ndjekur dhe vlerësimin e kandidatëve.
21. Në përfundim, KPVK-ja rendit kandidatët në bazë të pikëve të marra dhe ia dërgon listën Sekretarit
të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave për vendimmarrje të mëtejshme nga Këshilli i Ministrave.
22. Këshilli i Ministrave, pas shqyrtimit të listës së kandidatëve të kualifikuar, i propozon Kuvendit jo
më pak se 3 (tri) kandidatura, të cilat plotësojnë kërkesat e mësipërme dhe krijojnë bindjen e Këshillit të
Ministrave për aftësinë e tyre profesionale në fushën e prodhimit statistikor e të drejtimit të një institucioni.
23. Propozimi i kandidaturave Kuvendit shoqërohet me dokumentacionin e plotë administrativ të
përzgjedhjes së kandidatëve dhe me procesverbalin e nënshkruar nga KPVK-ja, sipas pikës 17, të këtij
vendimi.
24 Në rast se asnjë nga kandidaturat e propozuara nuk miratohen nga Kuvendi, procedura për
përzgjedhjen e kandidaturave fillon nga e para, sipas rregullave të këtij vendimi.
25. KPVK-ja e ushtron veprimtarinë e saj në ambientet e Kryeministrisë ose të ASPA-s deri në
emërimin e Drejtorit të Përgjithshëm të INSTAT-it nga Kuvendi.
26. Ngarkohen Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave dhe anëtarët e Komisionit të Posaçëm
të Vlerësimit të Kandidaturave për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama

