
MINISTRIA E MBROJTJES

NJOFTIM

QENDRA E PERSONEL REKRUTIMIT
DO TË REKRUTOJË KANDIDATË PËR USHTARË/DETARË AKTIV NË FA

KRITERET PËR USHTARË/DETARË AKTIV
> Të jetë shtetas shqiptar;
> Të mos jetë në ndjekje penale dhe në proces gjykimi;
> Të mos jetë i dënuar nga gjykata për vepra penale; *
> Të ketë figurë të pastër morale dhe të mos ketë probleme me drogën dhe alkolin;
> Të mos jetë i deportuar për kryeije të veprave penale;
> Mosha minimale e rekrutimit është 18 vjeç. Në momentin e titullimit ushtarë/detarë aktiv nuk 

duhet të ketë mbushur moshën 27 vjeç, ndërsa për personelin mjekësor moshën 32 vjeç;
> Të ketë kryer minimalisht arsimin 9 vjeçar brenda ose jashtë vendit;
> Të ketë gjatësinë trupore,mbi 165 cm për meshkujt dhe mbi 160 cm për femrat;
> Të jetë vlerësuar i aftë nga Komisioni Mjekësor Ushtarak;
> Të ketë rezultuar pa probleme gjatë verifikimit të kushtit të sigurisë.

DOKUMENTACIONI OË DO TË PARAOESIN KANDIDATËT
> Kërkesë me shkrim;
> Fotokopjen e kartës së identitetit;
> Formular i vetëdeklarimit;
> Dy fotografi të përmasave 4 x 6 cm dhe dy fotografi të përmasave 9x12 cm;
> Fotokopje të noterizuar e dëftesës/diplomës të shkolës/universitetit;
> Fotokopje e dëshmisë, certifikatës për aftësitë profesionale, gjuhësore, (nëse ka);
> Dokumenti i qëndres shëndetësore të lëshuar nga mjeku i familjes;
> Ekzaminimet mjekësore për agjentët infektivë (Hepatit B, C, Sifiliz, etj.), grupin e gjakut te 

lëshuar nga drejtoritë e shëndetit publik ose laborator mjeksor të liçensuar për këto analiza;
< *

> Vërtetim nga prokuroria, gjykata dhe dëshmi penaliteti;

Shtetasit që dëshirojnë të shërbejnë në FA si ushtar/detar aktiv, do të aplikojnë online, në 
Qendrën e Personel Rekrutimit ose në Seksionet e Rekrutimit në qarqe.

AFATI PËR REGJISTRIMIN DERI MË DATË 23.03.2023

Adresa: Qendra e Personel Rekrutimit, Rruga e"Dibrës"(Ish-Shkolla e Bashkuar),Tiranë.

Kontakt: + 355 42 348588 Adresa e Facebook/Instagram info.qpraaaf.mil.al
Qendra e Personel Rekrutimit ----------------------------------------


