R

PURL

IKA

E

8HOIPIIS

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE

Data 09 /11/2021

Nr.1039/1 Prot

LCnda : NJOFTIM MB! KONKURIMIN PER PROCEDURN E LEVIZJES
PARALELE NE KATEGORINE E MESME DREJTUES
AGJENCISE KOMBETARE TE PUNESIMIT DHE AFTESIMIT
Bazuar në shkresen nr. 1039 Prot, data 29.10.2021 "Kërkesë per vende të lira pune" në zbatim të
nenit 25 td Ligjit Nr. 152/2013, data 30.05.2013 "Per nëpunësin civil" i ndryshuar, si dhe td
Kreut II-"Lëvizja paralele"; td VKM me Nr. 242, data 18.03.2015," Per plotesimin e vendeve td
lira ne kategorine e ulët dhe të mesme drejtuese", Ju njoftojmë Se:
Njësia Pergjegjese e Ngarkuar prane Emit Rregullator te Energjise në zbatim td pikes 10,
gërma a "Konkurimi per proceduren e lëvizjes paralele në kategorine e mesme drejtues",
njofton Se:

1.Nuk ështC paraqitur asnjë aplikant per pozicionet si me poshte:
• Drejtor në Drejtorinë "Juridike dhe Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve"
• Drejtor në Drejtorinë e "Tarifave dhe cmimeve"
• Drejtor në Drejtorinë e "Gazit Natyror"
2. Me perfundimin e kësaj procedure do tC fillojë procedura e konkurimit per:
Ngritje në DetyrC, sipas "Kërkesës per publikim shpallje per nepunes civil,
lëvizje paralele dhe per ngritjen në detyrC", krcu III të VKM —sC nr. 242, datC
18.03.2015, per pozicionet e sipCrcituara.

Duke ju falenderuar,
Me respekt!
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NJOFTIM MBI KONKURIMIN PER PROCEDUREN E LEVIZJES PARALELE NE
KATEGORINE E MESME DREJTUES
Bazuar në shkresen nr. 1039 Prot, date 29.10.202 1 "Kerkese per vende td lira pune" në zbatim të
nenit 25 të Ligjit Nr. 152/2013, date 30.05.2013 "Per nepunesin civil" i ndryshuar, si dhe te
Kreut II-"Lëvizja paralele"; td VKM me Nr. 242, date 18.03.2015," Per plotesimin e vendeve td
lira në kategorine e ulët dhe te mesme drejtuese", Ju njoftojme Se:
Njësia Pergjegjese e Ngarkuar pranë Entit Rregullator te Energjise në zbatim td pikes 10,
gërma a "Konkurimi per proceduren e lëvizjes paralele në kategorine e mesme drejtues",
njofton Se:
1. Nuk është paraqitur asnjë aplikant per pozicionet si me poshtë:
•

Drejtor ne Drejtorine Juridike dhe Zgjidhjes se Mosmarreveshjeve"

• Drejtor ne Drejtorinë e "Tarifave dhe cmimeve"
•

Drejtor ne Drejtorinë e "Gazit Natyror"

2. Me përfundimin e kësaj procedure do të fillojë procedura e konkurirnit per:
Ngritje në Detyrë, sipas "Kërkesës per publikim shpallje per nëpunës civil,
lëvizje paralele dhe per ngritjen në detyrë", kreu III të VKM —së nr. 242, date
18.03.2015, per pozicionet e sipërcituara.
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