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(S
LENDA: NJOFTIM MBI KONKURIMIN PER PROCEDUREN E NGRITJES NE
DETYRE NE KATEGORINE E MESME DREJTUES
AGJENCISE KOMBETARE TE PUNESIMIT DHE AFTESIMIT
Bazuar në shkresën nr. 1026/2 Prot, date 26.11.2021 "Kërkesë per vende të lira pune" në zbatim
të nenit 25 td Ligjit Nr. 152/2013, date 30.05.2013 "Per nepunesin civil" i ndryshuar, si dhe të
Kreut III-"Ngritje ne Detyre"; të VKM me Nr. 242, date 18.03.2015,'Për plotesimin e vendeve
td lira në kategorine e ulët dhe td mesme drejtuese", Ju njoftojmë Sc:
Njesia Pergjegjese e Ngarkuar pranë Entit Rregullator të Energjise në zbatim të pikes 10,
germa a "Konkurimi per proceduren e lëvizjes paralele dhe ngritjes ne detyre në kategorine e
mesme drejtues", njofton Se:
1.Per vendin vakant në pozicionin "Drejtor në Drejtorinë e Monitorimit të Tregut (lhc
Inspektimeve", është paraqitur një kandidat, me shkresën nr. 1026/4 Prot, date
02.12.20212.
2.Per vendin vakant në pozicionin "Drejtor në Drejtorinë e Mbrojtjes së Konsurnatorit,
Performances dhe Standarteve", është paraqitur një kandidat, me shkresën nr. 1026/3
Prot, date 02.12.2021
Bazar rte Kreun III, pika 27, gërma "a" td VKM me Nr. 242, date 18.03.201 5,"Për plotesimin e

vendeve të lira në kategorine e ulët dhe të mesme drejtuese", këta kandidate plotesojne krriteret
per tu kualifikuar në fazen e verifikimit paraprak te kushteve minimale te procedures se ngritjes
në detyrë dhe td permbushjes së krritereve td veçanta td vendeve të punes.
Duke ju falenderuar,
Me respekt!
KRVETARI
Petrit AU MIT!
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NJOFTIM MB! KONKURIMIN PER PROCEDUREN E NGRITJES NE DETYRE NE
KATEGORINE E MESME DREJTUES
Bazuar në shkresën nr. 1026/2 Prot, date 26.11.2021 "Kërkesë per vende të lira pune" ne zbatim
td nenit 25 td Ligjit Nr. 152/2013, date 30.05.2013 "Per nepunesin civil" i ndryshuar, si dhe te
Kreut III-"Ngritje ne Detyre"; td VKM-se me Nr. 242, date 18.03.2015,''Wr plotesimin e
vendeve td lira në kategorine e ulët dhe te mesme drejtuese", Ju njoftojmë Se:
Njësia Pergjegjese e Ngarkuar pranë Entit Rregullator te Energjise në zbatim te pikes 10,
gërma "a" "Konkurimi per proceduren e lëvizjes paralele dhe ngritjes ne detyre në kategorine e
mesme drejtues", njofton Se:
1. Per vendin vakant në pozicionin " Drejtor në Drejtorinë e Monitorimit të Tregut dhe
Inspektimeve", është paraqitur një kandidat, me shkresën nr. 1026/4 Prot, date
02.12.20212.
2. Per vendin vakant në pozicionin "Drejtor në Drejtorinë e Mbrojtjes së Konsumatorit,
Performances dhe Standarteve" është paraqitur një kandidat, me shkresën nr. 1026/3
Prot, date 02.12.2021
• Bazar në Kreun III, pika 27, germa "a" td VKM-së me Nr. 242, date 18.03.2015,"Për
plotesimin e vendeve te lira në kategorine e ulët dhe te mesme drejtuese", këta kandidatë
plotesojne krriteret per tu kualifikuar në fazën e verifikimit paraprak te kushteve
minimale te procedures së ngritjes në detyre dhe te permbushjes se krritereve te vecanta
e vendeve te punes.
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