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Lenda: Njoftim mbi konkurimin per procedurën e ngritjes ne detyre në kategorine e
mesme drejtuese
AGJENSIE KOMBETARE PER PUNESIM DHE AFTESIM
Bazuar ne shkresën nr. 1039 Prot, data 29.10.2021 "Kërkesë per vende td lira pune" në zbatim td
nenit 26 td Ligjit Nr. 152/2013, date 30.05.2013 "Per nepunesin civil" i ndryshuar, si dhe te
Kreut III-"Ngritje Detyre "; td VKM me Nr. 242, date 18.03.2015," Per plotësimin e vendeve td
lira në kategorine e ulet dhe të mesme drejtuese", Ju njoftojmë se:
Njësia Pergjegjese e Ngarkuar pranë Entit Rregullator te Energjise në zbatim td pikes 10,
gërma a "Konkurimi per proceduren e ngritjes në detyre në kategorine e mesme drejtues",
njofton se:
1.
Nuk është paraqitur asnjC aplikan per pozicionet si me poshtë:
• Drejtor ne I)rejtorine Juridike dhe Zgjidhjes se Mosmarreveshjeve
• Drejtor ne Drejtorine e Tarifave dhe çmimeve
• Drejtor ne Drejtorine e Gazit Natyror
2.
Me pCrfundirnin e kësaj procedure do të filloje procedura e konkurimit per:
Pranimin nga jashtë sherbimit civil, sipas "Kërkesës per publikim shpallje per
nepunës civil, lëvizje paralele dhe per ngritjen ne detyre", në zbatim të nenit 26,
pika 4 tC Ligjit Nr. 152/201311Për nepunesin civil" i ndryshuar, vkm nr.243, dt
18.03.2015 ,,Per pranimin ,levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin
n ekategorine ekzekutive"kreu III Q VKM -se nr. 242, date 18.03.2015, per
pozicioflet e sipërcituara.
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N.JOFTIM MB! KONKURIMIN PER PROCEDUREN E NGRITJES NE DETYRE NE
KATEGORINE E MESME DREJTUESE

Bazuar në shkresën nr. 1039 Prot, date 29.10.2021 "Kerkese per vende të lira pune" në zbatim td
nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, date 30.05.2013 "Per nepunesin civil" i ndryshuar, si dhe të
Kreut III-" Ngritje Detyre"; td VKM me Nr. 242, date 18.03.2015," Per plotesimin e vendeve
td lira ne kategorine e ulët dhe td mesme drejtuese", Ju njoftojmë Se:
Njësia Pergjegjese e Ngarkuar pranë Entit Rregullator te Energjise ne zbatim td pikes 10,
gërma a "Konkurimi per proceduren e ngritjes në detyre ne kategorine e mesme drejtues",
njofton Se:
1. Nuk është paraqitur asnjë aplikant per pozicionet Si me poshte:
•
•
•

Drejtor ne Drejtorine Juridike dhe Zgjidhjes se Mosmarreveshjeve
Drejtor ne Drejtorine e Tarifave dhe çmimeve
Drejtor ne Drejtorine e Gazit Natyror

2. Me perfundimin e kësaj procedure do të fihlojë procedura e konkurimit per:
Pranimin nga jashtë sherbimit civil, sipas "Kërkesës per publikim shpallje per
nepunes civil, levizje paralele dhe per ngritjen në detyrë", në zbatim të nenit 26,
pika 4 të Ligjit Nr. 152/201311Për nepunësin civil" i ndryshuar, vkm nr.243, dt
18.03.2015 ,,Per pranimin , levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin
n ekategorine ekzekutive"kreu III të VKM —së nr. 242, date 18.03.2015, per
pozicionet e sipërcituara.
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