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Neni 1. OBJEKTI I NJOFTIMIT 

Shoqata Quasar synon të krijojë një Listë të Shkurtër ekspertësh, nga e cila do të bazohet për të përballuar 

aktivitetet që do të zhvillohen në Shqipëri, për realizmin e shërbimit të trajnimit, asistencës teknike dhe 

orientimit, si pjesë e aktiviteteve dhe nismës FAMI "PONTI / URA - Kurse të formimit profesional dhe 

qytetaro-gjuhësor para nisjes Fondi për Azilin, Migracionin dhe Integrimin (FAMI) 2014-2020 - Viti 2019-2021 

- OS 2 Integrimi / Migrimi ligjor ON 1 - Dekreti nr. 0000146, datë 16/12/2019, i Ministrisë së Punës dhe 

Politikave Sociale - Autoriteti i Deleguar PROG-2881 - CUP I13D20001920007. 

 

Ky Njoftim i Hapur publikohet me qëllim identifikimin e profesionistëve në zbatim të Dekretit të Ministrisë së 

Drejtësisë nr. 34, datë 08.02.2013. 

Njoftimi i përgjigjet nevojës për të garantuar përfundimin e procedurave të vlerësimit, në përputhje me 

parimet e transparencës, publicitetit, paanësisë dhe mundësive të barabarta, si dhe për të garantuar 

efektivitetin, efikasitetin, kursimin dhe shpejtësinë e procedurave. 

Përfshirja në Listën e Shkurtër nuk nënkupton se është krijuar ndonjë e drejtë për marrjen e detyrave 
profesionale dhe konsultative nga Shoqata Quasar. 

Secili kandidat mund të shprehë kandidaturën e tij/saj për një, ose më shumë profile nga ato të evidentuara, 

duke specifikuar zgjedhjen e tij gjatë paraqitjes së aplikimit për përfshirje në Listë. 

Me këtë njoftim nuk zbatohet asnjë procedurë falimentimi apo parafalimentimi, dhe nuk ka asnjë renditje në 

baze të meritës.  

 

Çdo përcaktim detyre do të bëhet në bazë të nevojave specifike dhe sipas aftësive të ekspertit dhe vullnetit 

të tij/saj për të marrë detyrën profesionale, sipas kushteve të propozuara dhe sipas parimeve të 

transparencës dhe rotacionit. Ai nuk do të përcaktojë krijimin e një marrëdhënieje pune të varur apo 

punësimi publik, por do të konfigurohet si një ofertë vetëpunësimi dhe/ose shërbimi, në përputhje me 

rregulloret në fuqi. 

Paraqitja e kandidaturës nga aplikantët ka vlefshmërinë e pranimit të plotë të të gjitha kushteve të 

përcaktuara në këtë Njoftim dhe në Rregullore. 

 

Neni 2. STRUKTURA E LISTËS SË SHKURTËR 

Lista e Shkurtër do të ndahet në seksionet e mëposhtme: 

A – Hapësira e Menaxhimit 

a.1. Mbështetje në mësimdhënie 

 

B – Hapësira didaktike dhe orientuese 

b.1. Lektorë të gjuhës italiane N2, për të huaj N2 

b.2. Lektorë të edukimit qytetar 

b.3. Lektorë të shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës 

b.4. Lektorë për procedurat e hyrjes në Itali 

b.5. Ekspertë për asistencën individuale, drejtuar kategorisë në kushte vulnerabile, që kanë të bëjnë me 

procedurat për të kërkuar bashkim familjar 

b.6. Mbështetje administrative për procedurat e zhdoganimit 

b.7. Tutorë për veprimtaritë mësimore 

b.8. Ekzaminuesit CELI 
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b.9. Ekzaminuesit e CILS 

b.10. Ekspertët e orientimit 

b.11. Stafi për procedurat e përzgjedhjes së shtetasve me banim në Shqipëri 

b.12. Lektorë për Informacion dhe Mikpritje 

b.13. Lektorë për kursin e Asistencës Familjare për modulet e mëposhtme: 

- Psikologjia e marrëdhënieve njerëzore 

- Sociologjia e margjinalizimit. Rrjeti i shërbimeve sociale dhe shëndetësore 

- Marrëdhënia dhe komunikimi 

- Etika profesionale 

- Anatomia dhe fiziologjia 

- Patologjia dhe ndihma e parë 

- Ushqimi dietik 

- Higjiena e mjedisit 

- Higjiena personale 

- Rreziqet e vendit të punës 

- Legjislacioni social 

- Nocionet e kontabilitetit 

- Elemente të krijimit të një sipërmarrjeje  

b.14. Lektorët e kursit të Punimit të Gurit për modulet e mëposhtme: 

- Konteksti territorial i referencës 

  - Konteksti i punës së referencës 

- Teknika e ndërtimit 

- Punimi i gurit 

- Legjislacioni referues 

- Format dhe shkaqet e degradimit 

- Projekti i restaurimit 

  - Mjetet e menaxhimit ekonomik dhe financiar të një sipërmarrjeje artizanale 

b.16. Lektorët e kursit të Hotelierisë dhe Mikpritjes për modulet e mëposhtme: 

- Higjiena e mjediseve dhe sjellja e operatorëve 

- Siguria ushqimore 

- Organizimi i strukturave dhe hapësirave 

- Menaxhimi i ushqimit 

- Dekorimi dhe rregullimi i pjatës 

- Trajtimi i lëndëve të para dhe i produkteve gjysëm të gatshme 

- Komunikimi me klientët 

- Shpërndarja e vakteve dhe pijeve 

- Struktura dhe shërbimet e hotelit 

- Procedurat e pritjes 

- Llojet e ndryshme të klientëve; standardet e sjelljes 

- Njohuri të territorit (Gjeografi Turistike);  

- Sistemet e informatikës 
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C – Hapësira e Komunikimit 

c.1 Shpërndarja e materialit informativ për marrësit e mundshëm. 

 

Neni 3. KËRKESAT E PRANUESHMËRISË PËR REGJISTRIM 

Mund të kërkojnë për të qenë pjesë e Listës së Shkurtër të gjithë ata që, në datën e dorëzimit të aplikimit, 

plotësojnë kërkesat e mëposhtme të përshtatshmërisë: 

• gëzojnë të drejtën civile dhe politike; 

• mosekzistencën e kushtit të pamundësisë për të kontraktuar me Administratën Publike; 

• nuk kanë marrë dënime penale dhe nuk kanë procedim penal në vazhdim, ose janë ndaluar nga 

funksionet publike. 

Kandidatët duhet të sigurojnë disponueshmërinë e tyre për çdo udhëtim të shkurtër që lidhet me detyrën 

profesionale që do të jepet. 

 

Neni 4. TITUJT DHE EKSPERIENCAT E KËRKUARA 

Kandidatët duhet të kenë përvojë të përshtatshme dhe kompetencë specifike për të siguruar profesionalizëm 

adekuat për kryerjen e detyrave, dhe kjo duhet të sigurohet përmes një CV-je specifike, të lëshuar në formën 

e vetëcertifikimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

Neni 5. APLIKIMI PËR REGJISTRIM 

Palët e interesuara mund të kërkojnë regjistrimin në Listën e Shkurtër, në lidhje me një ose më shumë  

  seksione, duke bashkangjitur dokumentet e mëposhtme: 

1. Kërkesa për përfshirje në Listën e Shkurtër, e hartuar sipas skemës së paraqitur në Aneksin A; 

2. Curriculum Vitae e Studiorum, i cili duhet të përmbajë një tregues të detajuar të pozicioneve dhe 

bashkëpunimeve të kryera, si dhe çdo kualifikim pasuniversitar, dhe/ose specializimi, ose referencë për 

trajnime të tjera, që synojnë të provojnë kompetencën dhe përvojën specifike të zotëruar. 

3. Curriculum Vitae, me firmë dhe datën kur është firmosur, duhet të përmbajë në fund deklaratën e 

mëposhtme: “Unë, i nënshkruari, jam i vetëdijshëm se, në bazë të nenit 76 të Dekretit të Presidentit 

445/2000, deklarimet e rreme, falsifikimi i dokumenteve dhe përdorimi i dokumenteve false dënohen 

sipas Kodit Penal dhe Ligjeve të veçanta. Gjithashtu, unë, i nënshkruari, autorizon përpunimin e të 

dhënave personale në përputhje me përcaktimet e Dekretit Legjislativ nr. 101/2018 dhe nga neni. 13 

GDPR (Rregullorja e BE-së 2016/679) për qëllime të kërkimit dhe përzgjedhjes së personelit”. 

4. Kopja e kartës së identittetit, e vlefshme. 

 

Aplikimet mund të dorëzohen sipas mënyrës së mëposhtme: 

 me e-mail në postën e certifikuar elektronike shortlist_fami@pec.quasarformazione.eu, duke 

specifikuar formulimin e mëposhtëm "Regjistrimi në listën e shkurtër të projektit PONTI / URA"; 

 me e-mail në fami.pontiura@quasarformazione.eu, duke specifikuar në temën e postës elektronike 

fjalët e mëposhtme "Regjistrimi në listën e shkurtër të projektit PONTI / URA"; 

 

Neni 6. FORMIMI I LISTËS SË SHKURTËR 

Aplikimet do të shqyrtohen dhe vlerësohen nga Menaxhuesi i Projektit, në mënyrë që të konstatohet 

përputhshmëria me kërkesat e përcaktuara më parë. Kandidatët që plotësojnë kërkesat do të përfshihen në 
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Listën e Shkurtër në bazë të performancës profesionale. Prandaj, nuk parashikohet një renditje në bazë 

aftësie. Lista e plotë do të jetë në dispozicion të shoqatës Quasar dhe do të publikohet në faqen e internetit 

www.quasarformazione.it 

Shoqata Quasar rezervon të drejtën të kryejë, në çdo kohë, kontrolle të rastësishme mbi vërtetësinë e të 

dhënave të treguara në programet mësimore dhe të kërkojë çdo kohë dokumentacion shtesë që vërteton 

kërkesat e deklaruara. 

 

Neni 7. REFUZIMI I KËRKESAVE PËR REGJISTRIM DHE ANULIMI NGA LISTA E SHKURTËR 

Menaxhimi i Listës së Shkurtër sigurohet edhe nëpërmjet procedurave, përmes të cilave, Shoqata Quasar 

mund të refuzojë aplikimet për regjistrim, ose të anulojë operatorët e regjistruar. 

 

Refuzimi i aplikantëve  

Shoqata Quasar parashikon të refuzojë kërkesën për regjistrim në rastet e mëposhtme: 

 aplikimet që nuk përputhen me formatin e përcaktuar në Aneksin A të këtij njoftimi, që u mungon 

informacioni i kërkuar, ose konstatohet se janë të pavërteta; 

 aplikimet e marra pas afatit të përcaktuar në nenin 10; 

 mungesa e kushteve të përmendura në nenet 3 dhe 4 të këtij njoftimi. 

Refuzimi i aplikimit i komunikohet të interesuarit nga Menaxhimi Projektit. 

 

Anulimi 

Shoqata Quasar rezervon të drejtën të anulojë një kandidat/konsulent nga Lista e Shkurtër nëse ndodh një 

nga hipotezat e mëposhtme: 

 mungesë ose deklarime të rreme, në lidhje me kërkesat për regjistrim; 

 neglizhencë e rëndë dhe e përsëritur, ose keqbesim në kryerjen e shërbimit profesional të 

parashikuar në kontratë; 

 pezullimin ose përjashtimin e Regjistrit profesional të anëtarësimit ose moszbatimin e kërkesave për 

regjistrim; 

 ndërprerja e biznesit; 

 moskomunikimi për ndryshimet e kërkesave të regjistrimit brenda afateve të përcaktuara në 

Njoftim; 

 mosnënshkrimi i kontratës së emërimit, ose përmbushja e pjesshme e kontratës, për shkak të 

fakteve që i atribuohen konsulentit përgjegjës; 

 zgjidhje për shkak të shkeljes së një kontrate të besuar; 

 kërkesë e shprehur nga subjekti. 

Shoqata Quasar do të njoftojë të interesuarit për fillimin e procedurës së anulimit, nëpërmjet email-it zyrtar, 

duke komunikuar arsyet dhe duke caktuar afatin 10-ditor për dorëzim. 

Pas këtij afati, pa cënuar të drejtën për të kërkuar sqarime të mëtejshme, Shoqata Quasar vendos, me një 

ndryshim të arsyetuar, t'i drejtohet palës së interesuar. 

Subjekti i prekur nga përjashtimi nuk mund të paraqesë një kërkesë të re për regjistrim në Listën e Shkurtër, 

para se të ketë kaluar një vit nga anulimi. 
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Neni 8. CAKTIMI I DETYRAVE 

Lista e Shkurtër përdoret për dhënien e detyrave, për një shumë prej më pak se 40,000.00 € (pa TVSH), në 

përputhje me legjislacionin aktual për kontratat publike dhe, në çdo rast, në përputhje me parimet e 

transparencës, paanshmërisë, kostos dhe efektivitetit. 

Detyrat jepen në bazë të procedurave krahasuese, në lidhje me përvojat dhe aftësitë që konsiderohen më të 

rëndësishme, të vlerësuara në bazë të CV-së dhe, në rastin e detyrave më komplekse, të ndonjë raporti teknik 

ose plani pune, që Menaxhimi i projektit mund t'u kërkojë palëve të interesuara nga procedura e 

përzgjedhjes. 

Menaxhimi i projektit ka të drejtë të bëjë një përzgjedhje të veçantë, edhe midis subjekteve që nuk përfshihen 

në Listën e Shkurtër nëse, për shkak të veçorive të detyrës, është e përshtatshme të mbështetet në 

profesionalizmin dhe aftësitë e disponueshme jashtë saj. 

Lëndët e regjistruara përfshihen në Listën e Shkurtër sipas rendit alfabetik. 

 

Neni 9. KONFLIKTI I INTERESIT 

Në momentin e çdo caktimi të detyrës, kandidati duhet të deklarojë shprehimisht se nuk ka konflikt interesi 

ndërmjet shërbimeve për të cilat ai merr detyrën dhe çdo veprimtarie tjetër profesionale të tij. 

Personat përgjegjës duhet të angazhohen gjithashtu për të garantuar konfidencialitetin maksimal në trajtimin 

e informacionit dhe dokumenteve për të cilat ata do të marrin dijeni. 

 

Neni 10. KOHËZGJATJA E LISTËS SË SHKURTËR 

Shoqata Quasar do të përditësojë listën e aplikacioneve të marra çdo muaj, deri në fund të çdo muaji. 

Sipas Rregullores, integrimi i Listës së Shkurtër do të bëhet në bazë të aplikimeve të marra deri në orën 18:00, 

të çdo fundmuaji. 

Personat e regjistruar duhet të njoftojnë Shoqatën Quasar për çdo ndryshim të bërë në informacionin dhe 

deklaratat e bëra gjatë fazës së regjistrimit, brenda tridhjetë ditëve nga ndryshimi, duke paraqitur një kërkesë 

specifike për përditësimin e të dhënave në përputhje me Aneksin B të këtij njoftimi. 

Lista e Shkurtër është e vlefshme për të gjithë periudhën e projektit, e cila do të përfundojë më 30.11.2022. 

 

Neni 11. KARAKTERISTIKAT E BASHKËPUNIMIT 

Çdo caktim i detyrës do të rregullohet nga një kontratë specifike, ku do të përcaktohen modalitetet, koha dhe 

konsiderata për kryerjen e saj. Detyra profesionale do të jepet sipas legjislacionit italian dhe kandidatët e 

përzgjedhur do të operojnë të pavarur dhe pa asnjë lidhje vartësie, duke respektuar udhëzimet e Kompanisë 

dhe duke u koordinuar me strukturën e brendshme, përgjegjëse për zbatimin e projektit të vetëm dhe/ose të 

veprimtarisë së vetme. 

 

Neni 12. MBROJTJA E PRIVATËSISË 

Të gjitha të dhënat personale të transmetuara nga kandidatët me aplikimin për zgjedhje, sipas Dekretit 

Legjislativ 196, datë 30.06.2003, Dekretit Legjislativ 101/2018. 679/19, do të mblidhen dhe përpunohen 

ekskluzivisht për qëllimet e lejuara me ligj dhe me dispozitat e ligjit aktual për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale. Personi i ngarkuar përgjegjës për këtë  gjë është dr. Urso Gian Luca. 

Shoqata Quasar, në bazë të dispozitave të Dekretit Legjislativ 30/06/2003 n. 19 dhe ndryshimeve të 

mëvonshme, është kontrolluesi i të dhënave për regjistrimin në Listë. Të dhënat do të përpunohen me 
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sistemet elektronike dhe / ose manuale, me qëllimin e vetëm të regjistrimit në Listë, duke garantuar ende 

sigurinë dhe konfidencialitetin dhe saj. Me aplikimin e tyre pjesëmarrësit shprehin dhe miratimin e të 

dhënave të tyre. Mosmiratimi penalizon regjistrimin.  

 

Neni 13. RREGULLAT E REFERIMIT 

Për çdo gjë që nuk parashikohet shprehimisht në Njoftimin e Hapur, referimi do të jetë Rregullorja në fuqi për 

kontratat publike, të cilat automatikisht konsiderohen të përshtatshme për çdo dispozitë të kushtëzuar. 

 

Neni 14. REKLAMA DHE INFORMACION 

Ky Njoftim do të publikohet në faqen e internetit të Shoqatës Quasar dhe Bashkëpërfituesve, në adresën e 

internetit: www.quasarformazione.it 

Çdo informacion dhe/ose sqarim mund të dërgohet vetëm në adresën e emailit: 

fami.pontiura@quasarformazione.eu 

 

Putignano, 20/12/2021 

 

PËRFAQËSUESI LIGJOR 

Gian Luca Urso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014 – 2020 

 

       

ANEKSI A 

 

 Shoqatës Quasar 

 shortlist_fami@pec.quasarformazione.eu 

                                                                    fami.pontiura@quasarformazione.eu 

 

Lënda: Kërkesa për përfshirje në LISTËN E SHKURTËR TË PROFESIONALITETEVE 

Unë, i nënshkruari, __________________ lindur në _________________ (__) më__/___/___ me banim në 

____________ (__) rruga _________________ nr. _____, Numri personal i kartës së 

identitetit___________________, në cilësinë e profesionistit/konsulentit. 

 

Kontakte të tjera 

Telefoni ______________ Celular___________________  e-mail ___________________________ email zyrtar 

_____________________ 

 

I VETËDIJSHËM 

 sipas sanksioneve penale të parashikuara nga nenet. 75 dhe 76 të Dekretit të Presidentit n. 445/2000, 

për hipotezën e falsifikimit të dokumenteve dhe deklarimeve të rreme; 

 që, nëse ndonjë kontroll zbulon të pavërtetën e asaj që është deklaruar, Shoqata Quasar ka të drejtën 

të procedojë me anulimin e subjektit nga Lista e Shkurtër në fjalë; 

 

KËRKON 

për t'u përfshirë në Listën e Shkurtër të Shoqatës Quasar, për kategoritë që lidhen me fushat tematike të 

zgjidhni në tabelën e mëposhtme 

 

A –         Hapësira drejtuese  
Seleksiono  

me X 

a.1 Suport didaktik  

B – Hapësira Didaktike dhe e Orientimit   

b.1 Lektor i Gjuhës italiane N2 për të huajt  

b.2 Lektor i Edukatës Civile   

b.3 Lektor i Sigurisë dhe Shëndetit në vendin e punës  

b.4 Lektor i kursit të Procedurat e Hyrjes në Itali  

b.5 Ekspert për asistencë individuale, drejtuar kategorisë në kushte vulnerabile, në 

lidhje me procedurat për të kërkuar bashkim familjar 

 

b.6 Mbështetje administrative për procedurat e zhdoganimit   

b.7 Tutor i aktiviteteve didaktike   

b.8 Ekzaminues CELI   

b.9 Ekzaminues CILS   

b.10 Ekspertë te orientimit    

b.11 Staf për procedurat e seleksionimit të qytetarëve rezidentë në Shqipëri  

b.12 Lektor i Informomit dhe Mikpritjes  

b.13 Lektor i kursit Asistencë Familjare   
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b.14 Lektor i kursit Punimi i Gurit   

b.15 Lektor i kursit Restorant dhe Hoteleri   

C – Zona e komunikimit   

c.1 Shpërndarje e materialit informues ndaj kategorisë së interesuar   

 

Për këtë qëllim, DEKLAROJ 

 

 që zotëroj kërkesat e përgjithshme të referuara në nenet 3 dhe 4 të Njoftimit; 

 që kam kualifikimin e mëposhtëm ________________________ në ___________________ me notën 

______________ më _________________; 

 që posedoj (doktoraturë, master universitar, kurs specializimi, kurs trajnimi profesional ose përvojë 

me dëshmi në këtë fushë etj.) 

_________________________________________________________________________________ 

 që kryej kryesisht aktivitetet e mëposhtme: 

__________________________________________________________________________________ 

 Bashkëngjitur: 

 CV 

 Kopje e një dokumenti identiteti të vlefshëm 

 

Vendi dhe data _____________________ 

 

(nënshkrimi i lexueshëm) ________________________________ 

 

Autorizohet përpunimi i të dhënave personale të përfshira në këtë deklaratë vetëm për qëllimet që lidhen me mbajtjen e Listës së 

Shkurtër të projektit "PONTI/URA" – KURSE TË TRAJNIMIT PROFESIONAL DHE GJUHËSOR PROFESIONAL PARA NISJES, në zbatim të 

Dekretit Legjislativ nr. 196/2003, të Dekretit Legjislativ 101/2018 dhe të GDPR n. 679/19, dhe gjithashtu duke deklaruar të jetë i 

informuar në bazë dhe për qëllime të nenit. 13 të të njëjtit Dekret se: 

- përpunimi i të dhënave të përmendura është i nevojshëm për qëllime të regjistrimit në Listën e Shkurtër të projektit "URA / URA" – 

KURSE TË TRAJNIMEVE PROFESIONALE DHE QYTETARE-GJUHËSORE PARA NISJES që do të kryhet sipas procedurave, duke përfshirë 

edhe ato informatike, me qëllim realizimin e qëllimit, edhe në rast të ndonjë komunikimi me palët e treta, për akses në dokumente 

dhe/ose në rastin e kontrolleve; 

- ushtrohen të gjitha të drejtat e parashikuara nga neni 7 të Dekretit të lartpërmendur; 

- kontrolluesi i të dhënave është Shoqata Quasar. 

 

Vendi dhe data _____________________ 

 

(nënshkrimi i lexueshëm) ________________________________ 
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ANEKSI B 

Shoqatës Quasar 

  shortlist_fami@pec.quasarformazione.eu 

                                                                      fami.pontiura@quasarformazione.eu 

 

Tema: Përditësimi i të dhënave të regjistrimit në LISTA E SHKURTËR E PROFESIONALIZMIT 

 

Unë, i nënshkruari__________________ i  lindur në _________________ (__) më __/___/___ me banim në 

____________ (__) rruga _________________ nr. _____, Numri personal i kartës së identitetit 

___________________, në cilësinë e profesionistit /konsulentit të regjistruar në Listën e Shkruar të 

Shoqatës Quasar me nr. Kartë identiteti _________ _______ 

 

I VETËDIJSHËM 

 ndaj sanksioneve penale të parashikuara nga nenet. 75 dhe 76 të Dekretit të Presidentit n. 445/2000, 

për hipotezën e falsifikimit të dokumenteve dhe deklarimeve të rreme; 

 që, në rast të ndonjë kontroll zbulohet e pavërteta e asaj që është deklaruar, Shoqata Quasar të 

procedojë me anulimin e subjektit nga Lista e Shkurtër në fjalë; 

 

DEKLARON   

se ndryshimet e mëposhtme kanë ndodhur në lidhje me informacionin dhe deklaratat e bëra tashmë në 

Shoqatën Quasar gjatë fazës së aplikimit për regjistrim: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

Bashkengjitur: 

 CV  

 Kopje e ID  

 

Vendi dhe data  _____________________ 

                                                                                                (firma e lexueshme ) ___________________________ 

 

Autorizohet përpunimi i të dhënave personale të përfshira në këtë deklaratë vetëm për qëllimet që lidhen me mbajtjen e Listës së 

Shkurtër të projektit "PONTI/URA" – KURSE TË TRAJNIMIT PROFESIONAL DHE GJUHËSOR PROFESIONAL PARA NISJES, në zbatim të 

Dekretit Legjislativ nr. 196/2003, të Dekretit Legjislativ 101/2018 dhe të GDPR n. 679/19, dhe gjithashtu duke deklaruar të jetë i 

informuar në bazë dhe për qëllime të nenit. 13 të të njëjtit Dekret se: 

- përpunimi i të dhënave të përmendura është i nevojshëm për qëllime të regjistrimit në Listën e Shkurtër të projektit "URA / URA" – 

KURSE TË TRAJNIMEVE PROFESIONALE DHE QYTETARE-GJUHËSORE PARA NISJES që do të kryhet sipas procedurave, duke përfshirë 

edhe ato informatike, me qëllim realizimin e qëllimit, edhe në rast të ndonjë komunikimi me palët e treta, për akses në dokumente 

dhe/ose në rastin e kontrolleve; 

- ushtrohen të gjitha të drejtat e parashikuara nga neni 7 të Dekretit të lartpërmendur; 

- kontrolluesi i të dhënave është Shoqata Quasar. 

Vendi dhe data  _____________________ 

 

                                                                                               (firma e lexueshme ) ____________________________ 


