
Konceptoi :G.Go 

Miratoi:Elton B. Radheshi  

REPUBLIKA E SHQIPERISE 

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE 

Nr. /,6Prot. Tiranë, me" ë 2021 

Lënda: Kërkesë per publikim "Shpallje per Nenpunes Civil,Lëvizje Paralele dhe per Ngritjen në 
Detyre" 

Drejtuar: SHERBIMIT KOMBFTAR TF PUNESIMIT 

TIRANE 

Enti Rregullator i Energjise, ka vendosur td shpalle proceduren e konkurimit Lëvizje Paralele 
dhe per Ngritjen në Detyre per dy pozicionet: 

1."Drejtor në Drejtorinë e Monitorimit të Tregul dhe lnspektimeve ,Kadegoria e pages II-b" 

2. "Drejtor në Drejtorinë e Mbrojtjes se Konsumatorit ,Performances dhe Standarteve Kadegoria 
e pages lI-b" 

Per këtë arsye, në perputhje me Ligjin nr. 152/2013, "Per nepunesin civil", i ndryshuar, dhe 
aktet nenligjore dale në baze e në zbatim te tij, kërkojmë publikimin e pozicioneve në portalin 
"Sherbimi Kombëtar i Punësimit". 

Bashkëlidhur do td gjeni kërkesën perkatese per publikim. 

Duke Ju falenderuar per bashkepunimin, 

KRYET 

PETRIT 

) 

Adresa: Bulevardi "Bajram Curri, Rr.Viktor Eftimiu 1023 , Tiran; Tel +355 42 69 590; www.ere.gov.al; E-mail 
erealb(ere.gov.al . 
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R E P U B L I K A E SHOIPERISE 

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE 

SHPALLJE PER LEVIZJE PARALELE 

NGRITJE NE DETYRE 

PRANIM NGA SHERBIMIT CIVIL 

N1 KATECORINE E MESME DHE TE ULET DREJTUESE 

DRE.JTOR I MONITORIMIT TV, TREGUT DHE INSPEKTIMEVE 

Ne zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, date 30.05.2013 "Per nëpunësin civil", i ndryshuar, 
Si dhe td Kreut V-"Lëvizja paralele dhe ngritja në detyre ", td Vendimit Nr. 242, date 
18.03.2015," Per plotesimin e vendeve td lira ne kategorine e ulët dhe td mesme drejtuese" si 

dhe vendimin 142, date 12.03.20 14,, Per pershkrimin dhe kiasifikimin e pozicioneve td punës ne 
Institucionet e administratës shtetërore dhe Institucionet e pavarura" si dhe planit vjetor të 
pranimit 2021 në Entin Rregullator td Energjise, Njesia Pergjegjese e ngarkuar e Entit 
Rregullator td Energjise, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyre, pranim 
nga shërbim civil ne kategorine e nivelit të mesëm drejtues per pozicionin: 

DREJTOR DREJTORIE NE DREJTORINE E MONITORIMIT TE TREGUT DHE 
INSPEKTIMEVE 

Kategoria e pages Il-b. 

Plotësimi i pozicionit me siper bëhet nëpermjet procedures se lëvizjes paralele dhe ngritjes ne 
delyrë. Vetëm në rast se në perfundim të procedures se levizjes paralele, rezulton se pozicioni 
është ende vakant, ai është i vlefshem per konkurim nepermjet procedures se ngritjes ne deiyre 
dhe pranimit nga sherbimi civil. Numri i pozicioneve per të cilat do td konkurohet është 1(një). 

Afati per dorCzimrn e dokumenteve: 

25.10.2021 deri ne 03.11.2021 

01.12.2021 deri ne 15.12.2021 

Lëvizja paralele 

Ngritje ne detyrë 
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Misioni i Drejtorit Drejtori i Drejtorisë së Monitorimit td Tregut dhe Inspektimeve, bazuar në 
legjislacionin në fuqi, monitoron, kontrollon dhe inspekton funksionimin e tregut te energjise 
elektrike ne menyre që të sigurohet nxitja e konkurrencës efektive, transparenca dhe siguria e 
funksionimit td tregut të energjise elektrike, perfshire dhe shërbimet e balancimit si dhe 
monitoron zbatimin e rregullave td blerjes së energjise elektrike; zbatimin e planit td 
investimeve; zbatimin e Kodeve të rrjetit dhe matjes se energjise elektrike si dhe sigurine 
kibernetike "cyber security" per operatorët. Pergatit praktika per marrjen e td dhënave dhe 
informacioneve të nevoj shme nga pjesemarrësit e tregut dhe td licencuarit në sektorin e energjise 
elektrike per përpilimin e raporteve perkatese. 

Qëllimi i pozicionit të punes: Monitoron zbatimin e detyrimit td transparences prej të 
licencuarve; Ndjek zbatimin e Rregullave td Tregut, dhe Kodeve td operatoreve td sistemit të 
Energjise Elektrike; Bashkepunon me drejtorite e tjera në hartimin dhe rishikimin e kuadrit 
nenligjor; Monitoron Operatorin e Tregut per identifikimin e problemeve dhe pengesave per 
hapjen dhe zhvillimin e Tregut td Energjise. Ne bashkepunim me Drejtorinë e Licencimit, 
monitoron ndarjen e aktiviteteve të operatorëve sipas percaktimeve td ligjit per sektorin e 
energjise elektrike. Monitoron zbatimin e "Rregullores per sigurine kibernetike te 

infrastrukturave kritike në sektorin e energjise elektrike 

Përshkrimi pergjithesues i punës 

1. Monitoron zbatimin e detyrimit td transparences prej td licencuarve; 
2. Ndjek zbatimin e Rregullave te Tregut, dhe Kodeve të operatoreve te sistemit të Energjise 
Elektrike; 
3. Bashkëpunon me drejtoritë e tjera në hartimin dhe rishikimin e kuadrit nenligjor; 
4. Drej ton aktivitetin e ERE per monitorimin dhe inspektimin e aktivitetit td Pjesemarrësve td 
Tregut; 
5. Pergatit raporte vlerësimi per zhvillimin e tregut td Energjise Elektrike, perfshire procedurat e 
blerjes së energjise elektrike, programeve të investimeve dhe marrëveshjeve të pjesëmarijes në 
tregun e energjise elektrike. 
6. Monitoron Operatorin e Tregut per identifikimin e problemeve dhe pengesave per hapjen dhe 
zhvillimin e Tregut te Energjise. 
7. Monitoron Operatorin e Tregut mbi zbatimin e legjislacionit qe Whet me Tregun Energjise 
Elektrike. 
8. Ne bashkepunim me Drejtorinë e Liçencimit, monitoron ndarjen e aktiviteteve td operatoreve 
sipas percaktimeve te ligjit per sektorin e energjise elektrike. 
9. Grumbullon td dhënat dhe informacionet e nevojshme nga pjesemarresit e tregut dhe td 
liçencuarit sektorin e energjise elektrike per perpilimin e raporteve, me qellim informimin e 
Bordit si dhe permbushjen e detyrimit per publikim periodik sipas legjislacionit ne fuqi. 
1O.Ne perputhje me gjetjet e monitorimeve, pergatit informacion per Bordin, perfshire 
rekomandime perkatese kur konstaton problematike. 
11. Propozon ndryshimin ose amendimin e Rregullave të Tregut dhe akteve td tjera qe lidhem 
me tregun e energjise elektrike. 
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12. Men pjese në grupet e punes td ngritura me Urdhër td Kryetarit në pepruthje me 
kompetencat rregullatore të ERE. 
13. Monitoron zbatimin e "Rregullores per sigurine kibemetike të infrastrukturave kritike ne 
sektorin e energjise elektrike". 
14. Mban kontakte me institucione dhe struktura homologe me qellim shkëmbimin e 
eksperiences në perputhje me detyrat që mbulon drejtoria. 

1-LEVIZJA PARALELE 
Kane të drejte të aplikojne per këtë procedure vetëm nënpunësit civile td së njëjtës kategori, në 
të gjitha institucionet pjese e shërbimit civil. 

1.1 KUSHTET PER LEVIZJE PARALELE DHE KRITERET E VEANTA 

Kandidatët duhet të plotesojne per tevizjen paralele si vijon: 

-të jetë nënpunës civil i konfirmuar, brenda të njëjtës kategori per të den aplikon 
kategoria H-b 
- të mos ketë masa disiplinore në fuqi (të vërtetuar me një (lokument nga institucioni); 
-të ketë të pakten vlerësimin e fundit pozitiv "mirë"apo "shurnë mire". 

Kanditatët duhet të plotesojnë kriteret e vecanta si vijon: 

KUSHTET DHE KRITERET E VEANTA 

Kandidatet duhet të plotesojne kërkesat e posacme si vijon: 

• Të zotërojnë diploma të nivelit "Bachelor" dhe "Master Shkencor" në fushën e 
Inxhinerisë Elektrike. 

• Të kenë Jo me pak se 5 vjet eksperience pune në profesion dhe preferohet 3 vite pune 
në fushën Energjitike. 

• Të ketë marrë pjesë në trajnime ne nivel komhCtar/ ndërkornhctar nC fushen e 
energjitikës. 

• Të WE dëshmi të mbrojtjes së gjuhes angleze (dokumenti I gjuhCs së huaj mund të 
jetë një certifluite/diploma, apo dëshmi e lCshuar nga suhjekte të njohura nga 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. 
• Përparësi ka nje gjuhe e dytë e BE-se; 

1.2 DOKUMENTACIONI, MENYRA DHE AFATI I DOREZIMIT 

Kandidatët që aplikojne duhet td dorëzojnë dokumentet si me poshte: 

Kërkesë per te konkuruar në pozicionin e shpallur; 

Adresa: Bulevardi "Bajram Curri, Rr.Viktor Eftimiu 1023 , Tirane; Tel +355 42 69 590; www.ere.gov.al; E-mail 
erea1b2iere.gov.aI. 



• Jetëshkrim i plotesuar në perputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 
http://dap.gov.allvende-vakante/udhezime-dokumenta!2  1 9-udhezime-dokumenta 

• Fotokopje td letëmjoftimit (ID); 
• Fotokopje td diplomes td arsimimit e noterizuar; 
• Vërtetime td institucioneve që dëshmojnë eksperiencë pune në nivelin e profesionit si dhe 

libreze pune. 
• Vërtetim të gjendjes shendetesore; 
• Vërtetim i gjendjes gjyqesore 
• cdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, në nivel kombëtar e në nivelin 

ndërkombetar, apo të tjera të pemiendura në jetëshkrimin tuaj; 
• Aktin e emërimit si nënpunëS civil, per nivelin perkates td konkurimit. 

Dokumentet duhel le dorëzohen me postë apo prane zvres  se Protokoiit në institucion, 
brenda dates 03.11.2021 (10 due kalendarike nga data e slipalljes) 2021. 

1.3 REZULTATET PER FAZEN E VERIFIIUMIT PARAPRAK 
Brenda dates 05.11.2021, njesia pergjegjese e ngarkuar e Entit Rregullator të Energjise, ku ndodhet 
pozicioni per të cilin ju dëshironi të aplikoni do të shpalle në portalin "Shërbimi Kombëtar i 
Punësimit" listen e kandidatëve që plotesojne kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e vecanta, si dhe 
datën, vendin dhe orën e saktë ku do td zhvillohet konkursi. 

Ne te njejten date kandidatët që nuk i plotesojne kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e vecanta do 
të njoftohen individualisht nga njesia pergjegjese e ngarkuar e institucionit ku ndodhet 
pozicioni, nepermjet adreses tuaj të e-mail, per shkaqet e moskualifikimit. 

Ankesat nga kandidatët td paraqiten në Njësinë Pergjegjese td ngarkuar, brenda 3 (tre) diteve pune 
nga shpallja e listes. Njesia pergjegjese e ngarkuar pranë ERE-s, do td kthejë pergjigje të arsyetuar 
brenda 5 (j)esë) ditëve pune nga data e depozitimit të saj. 

1.4 FUSHAT E NJOHUR1VE, AFTESITE DHE CILESITE MB! TE CILAT DO TE 
ZHVILLOHET INTERVISTA 

Kandidatët do te vlerësohen në lidhje me: 

A. Njohuritë mbi: 

1. Ligjin Nr. 43/2015, "Per Sektorin e Energjise Elektrike" i ndryshuar. 
2. Ligjin Nr. 102/2015, "Per Sekiorin e Gazit Natyror" I ndryshur. 
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3. Ligjin Nr. 152/2013, "Per Nepunesin Civil" i ndryshuar, dhe aktet nenligjore dale ne 
zbatim te tij; 

4. Ligjin Nr. 8480, date 27.5.1999 "Per fun1cioni,nin e organeve kolegjiale te 
administrates shtetërore dhe enteve publike ' i ndryshuar; 

5. Ligjin Nr. 119/2014, "Per te drejtën e informi,nit"; 
6. Ligjin Nr. 9131, date 8.9.2003 "Per rregullat e etikes ne administraten publike  

7. Ligjin Nr.9367, date 7.4.2005 "Per parandalimin e konflikilt te interesave ne ushtrimin e 
funksioneve publike 

8. "Kodi i Rrjetit të Transmetimit" I miratuar me vendimin e Bordit te ERE-s nr. 186, date 
10.11.20171 ndryshur me vendimin e Bordit nr. 129, date 04.06.2018. 

9. "Kodi i Rrjetit të Shperndarjes", miratuar me Vendimi e Bordit të ERE-s me Nr. 100, 
date 26.08.2008 

10. "Kodi i Matjes" miratuar me Vendimi e Bordit te ERE-s, Nr.101, date 26.08.2008 
11. "Modeli i Tregut te Energj isë Elektrike" miratuar me VKM Nr. 519, date 13.7.2016 
12. Rregullat e Tregtimit dhe Bursa Shqiptare e Energjise Elektrike 
13. "Rregullat e Tregut Shqiptar të Energjise Elektrike". 
14. Rregullat per publikimin e te dhenave te tregut të energj isë elektrike 
15. "Rregullore e kerkesave dhe procedurave per percaktimin e operatorit të emëruar te 

tregut td energjise elektrike (NEMO) si dhe rolet e pergjegjesite e NEMO dhe 
operatorit të sistemit te transmetimit të energjise në tregun e bashkuar" 

16. Rregulloren e Brendshme te Entit Rregullator te Energjise. 

1.5 MENYRA E VLERESIMIT TE KANDIDATEVE 

Kandidatët do të vlerësohen në Iidhje me dokumentacionin e dorëzuar: 

Kanditatët do te vlerësohen nga Komiteti i Perhershem i Pranimit i ngritur ne ERE,nepërmjet 
dokumentacionit te dorezuar dhe intervistës te strukturuar me gojë .Totali i pikeve te vlerësimit te 
kanditatëve eshte 100 pike, te cilat ndahen perkatesisht: 

a) Vlerësimin e jetëshkrimit (CV) te kandidateve qe perfshin vlerësimin e arsimimit, 
eksperiences dhe trajnimeve ne fushën perkatese, si dhe vlerësimet e menaxhimit te 
nivelit td larte drejtues ne organizma rajonalë ndërkombëtare -40 pike. 

b) Kanditatet gjate intervistes se strukturuar me goje do te vieresohen ne lidhje me: 

• Njohuritë, aftësitë, kompetencen ne lidhje me pershkrimin e pozicionit te punes; 

• Eksperiencen e tyre te meparshme 

• Motivimin, aspiratat dhe pritshmerite per karieren 

Totali i pikeve per këtë vlerësim është 60 pike. 
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Me shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pike, metodologjine e shpemdaijes së pikeve, 
rnenyren e llogaritjes së rezultatit perfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, date 27.03 .2015,"Për 
procesin e plotesimit te vendeve të lira në shërbimin civil nepermjet procedures se lëvizjes 
paralele, ngritjes ne delyre per kategorine e mesme dhe te ulët drejtuese dhe pranirnin në 
shërbimin civil në kategorine ekzekutive nëpermjet konkurrimit te hapur", te Departamentit te 
Administrates Publike www.dap.gov.al  në lidhjen http://dap.gov.al/2014-03-2  1-12-52-
44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03 -2015. 

Komisioni në perfundim td vlerësimit njofton individualisht kandidatët që kane konkuruar per 
rezultatin e tyre. Kandidatët kane te drejtë td bejne ankim me shkrim ne Komitetin e Përhershëm 
te Pranimit per rezultatin e vlerësimit, brenda 3 (tre) ditëve kalendarike nga data e njoftimit 
individual mbi rezultatin. Ankuesi merr pergjigje brenda 3 (tre) ditëve kalendarike nga data e 
perfundimit td afatit td ankimit. Komisioni brenda 24 (njëzetë e katër) orëve pas perfundimit të 
procedurave te ankimit, perzgjedh kandidatin, i ciii renditet i pari nder kandidatët që kane mane 
të pakten 70 pike. 

1.6 DATA E DALJES SE REZULTATEVE TE KONKURIMIT DHE MENYRA E 
KOMUNIKIMIT 

Ne perfundim te vlerësimit te kandidateve, ERE do td shpalle fituesin në portalin "Shërbimi 
Kombëtar i Punësimit" dhe në këndin e njoffimeve te publikuara prane institucionit. Të gjithe 
kandidatet pjesëmarres në kete procedure do te njoftohen ne mënyrë elektronike per datën e sakte te 
shpalljes se fituesit. 

2- NGRITJE NE DETYRE I PRANIMI NGA SHERBIMI CIVIL 

Vetëm ne rast se ne perfundim td procedures se lëvizjes paralele, rezuiton se pozicion eshte ende 
vakant, ai eshte i vlefshem per konkurrimin nëpermjet procedures së ngritjes ne detyre dhe/ose 
pranim nga sherbimi civil. 

Kew informacion do ta merrni në faqen e ERE-s, pas dates 01.12.2021. 

Per këtë procedure kane te drejtë të aplikojne vetëm nepunesit civilë të nje kutegorie 
paraardhëse (vetëm një kategori me e uleO, te punesuar në të njejtin apo në nje institucion 
tjeter te shërbimit civil, që plotësojnë kushtetpër ngritjen në detyre dhe kërkesat e ve(!anta per 
vendin vakante. 

2.1 KUSHTET QE DUHET TE PLOTESOJE KANDIDATI NE PROCEDUREN E 
NGRITJES NE DETYRE DHE/OSE NGA SHERBIMI CIVIL KRITERET E VEANTA 

Kushtet qe duhet te plotesoje kandidati në proceduren e ngritjes në detyre 
a) te jetë nepunes civil i konfirmuar, brenda kategorise 11-b; 
b) te mos ketë mase disiplinore ne fuqi; 
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c) te ketë te pakten vlerësimin e fundit "mire" apo "shumë mire". 

Kandidatët duhet të plotësojne kriteret e vecanta si vijon: 

Arsimimi: 

Të zotërojnë diploma të nivelit "Bachelor" dhe "Master Shkencor" nC fushën e 

Inxhinerise Elektrike. 
Të kene jo me pak se 5 vjet eksperiencC pune në profesion dhe picfeiohet 3 vite pune në 

fushen Energjitike. 
Të ketë marrë pjesë He trajniine nC nivel kombCtar/ ndërkomhëtar në fushën e 

energjitikes. 

Të WE dëshmi të mbrojtjes së gjuhës anglcze (dokumenti i gjuhes së huaj mund të jetë 

një certiflatë/diploma, apo dëshmi e lëshuar nga subjekte të njohura nga Ministria e 

Arsimit, Sportit dhe Rinisë. 

Përparësi ka një gjuhe e dytë e BE-se; 

Të gëzojë integritet të lartë moral, figure të pastër etiko-morale dhe eshte i shquar per 

përgatitje të larte profesionale; 

Kandidatët që aplikojne duhet të dorezojnë dokumentet si me poshte: 

1) jetëshkrim i plotesuar në perputhje me dokumentin tip që e gjeni në lidhjen 

http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/2  19-udhezime-dokumenta. 
2) fotokopje të diplomas (perfshire edhe diplomen Bachelor) dhe listës së notave. Per diplomat e 
marra jashtë Republikes së Shqiperise të percillet njehsimi nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe 
Rinise; 

3) fotokopje të librezës së punes (td gjithe faqet që vertetojnë eksperiencen në pune); 

4) fotokopje të Ieternjoftimit (ID); 

5) vërtetim td gjendjes shendetesore; 

6) vetëdeklarim te gjendjes gjyqesore; 

7) letër motivimi per aplikim ne vendin vakant; 
8) cdo dokumentacion tjeter që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsirnim shtesë, vlerësimet 

pozitive apo te tjera td permendura në jetëshkrimin tuaj; 

9) nje numër kontakti dhe adresën e plote të vendbanimit; 
10) aktin e emërimit Si nëpunës civil (per aplikantet per ngritje ne detyre) 
Dokumentet duhet të dorézohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda dates 
15.12.2021, në Entin Rregullator te Energjise. 

Td gjithe kandidatët që aplikojne per proceduren e ngritjes ne detyre dhe pranimin nga shërbimi 
civil, do te informohen per fazat e mëtejshme të kësaj procedure: 

- per datën e daijes se rezultateve te verifikimit paraprak; 
- datën, vendin dhe oren ku do te zhvillohet konkurimi; 
- menyren e vlerësimit te kandidateve. 

Adresa: Bulevardi "Bajram Curri, Rr.Viktor Eftimiu 1023 , Tiranë; Tel +355 42 69 590; www.ere.gov.al; E-mail 
erealb@ere.gov.al. 



Per td marrë këtë informacion, kandidatët duhet td vizitojnë në mënyre të vazhdueshme faqen e 
ERE-s pas dates 15.12.2021. 

Njësia pergjegjese e ngarkuar e ERE-s, ku ndodhet pozicioni per të cilin ju dëshironi të aplikoni, 
do te shpalle në portalin "Shërbimi Kombëtar i Punësimit" si dhe në faqen zyrtare 
www.Ere.gov.al  listen e kandidateve që plotesojne kushtet dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, 
vendin dhe orën e saktë ku do td zhvillohet intervista. 

Nt te njejten data, kandidatët që nuk i plotesojne kushtet dhe kriteret e vecanta do td njoftohen 
individualisht nga Njësia Pergjegjese e Ngarkuar, ku ndodhet pozicioni per td cilin ju deshironi td 
aplikoni, nepermjet adreses tuaj td e-mail, per shkaqet e moskualifikimit. Ankesat nga 
kandidatët paraqiten në Njësinë Pergjegjese, brenda 5 (pesë) ditëve kalendarike nga shpallja e 
listes dhe ankuesi merr pergjigje brenda 5 (pese) ditëve kalendarike nga data e depozitimit te saj. 

2.2 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTESITE DHE CILESITE MB! TIE CILAT DO TE 
ZHVILLOHET TESTIMI 

1. Ligjin Nr. 43/2015, "Per Sektorin e Energjise Elekirike" I ndryshuar. 
2. Ligjin Nr. 102/2015, "Per Sekiorin e Gazit Natyror" I ndryshur. 
3. Ligjin Nr. 152/2013, "Per Nèpunesin Civil" i ndryshuar, dhe aktet nenligjore dale në 

zbatim te tij; 
4. Ligjin Nr. 8480, date 27.5.1999 "Per funksionimin e organeve kolegjiale te 

administratës shtetërore dhe enteve publike ", i ndryshuar; 
5. Ligjin Nr. 119/2014, "Per te drejtën e informimit ", 
6. Ligjin Nr. 9131, data 8.9.2003 "Per rregullat e etikës në administratënpublike  

7. Ligjin Nr.9367, data 7.4.2005 "Per parandalimin e konflulait te interesave nig 
ushirimin efunksionevepublike "; 

8. "Kodi i Rrjetit te Transmetimit" i miratuar me vendimin e Bordit te ERE-s nr. 186, 
date 10.11.20171 ndryshur me vendimin e Bordit nr. 129, date 04.06.2018. 

9. "Kodi i Rrjetit td Shperndarjes", miratuar me Vendimi e Bordit te ERE-s me 
Nr. 100, date 26.08.2008 

10. "Kodi i Matjes" miratuar me Vendimi e Bordit te ERE-s, Nr.101, date 
26.08.2008 

11. "Modeli i Tregut te Energjise Elektrike" miratuar me VKM Nr. 519, data 
13.7.2016 

12. Rregullat e Tregtimit dhe Bursa Shqiptare e Energjise Elektrike 
13. "Rregullat e Tregut Shqiptar të Energjise Elektrike". 
14. Rregullat per publikimin e te dhënave te tregut te energj ise elektrike 
15. "Rregullore e kerkesave dhe procedurave per percaktimin e operatorit te emeruar 

td tregut te energjise elektrike (NEMO) si dhe rolet e pergjegjesite e NEMO dhe 
operatorit te sistemit te transmetimit te energjise ne tregun e bashkuar" 

16. Rregulloren e Brendshme te Entit Rregullator te Energjise. 
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2.3 MENYRA E VLERESIMIT TE KANDIDATEVE 

Kandidatet do të vlerësohen nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit në ERE, nëpermjet 
dokumentacionit td dorëzuar, vlerësimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me goje. 
Totali i pikeve td vlerësimit të kandidateve ështe 100 pike. 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 
a- vlerësimin me shkrim, deri në dyzete pike (40) 
b- inlervistën e strukturuar me goje që konsiston në motivimin, aspiratat dhe 
pritshmerite e tyre per karrieren, deri në dyzete pike (40); 
c- jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, td pervojes e te 

trajnimeve, td lidhura me fushen, deri në njezete pike (20). 

2.4 DATA E DALJES SE REZULTATEVE TE KONKURIMIT DHE M1NYRA E 
KOMUNIKIMIT 
Ne perfundim te vieresimit td kandidatëve, Njesia Pergjegjese e Ngarkuar e Entit Rregullator te 

Energjise do te shpalle fituesin ne portalin "Sherbimi Kombetar i Punesimit" si dhe ne faqen 
zyrtare www.ere.gov.al  . Td gjithe kandidatët pjesëmarrës në kete procedure do te njoftohen ne 
mënyrë elektronike per rezultatet iiepermjet adreses personale se e-mail-it te kandidatW. 

Kandidatët fitues jane ata qe renditen te paret nga kandidatet qe kane marrë te pakten 70 pike 
(70% te pikeve). Njesia pergjegjese e Ngarkuar njofton individualisht kandidatet që kane 
konkurruar per rezultatin e tyre brenda 24 (njezetekater) oreve nga dita qe Komiteti i njofton 
vendimin e tij. Kandidati ka te drejtë td bëjë ankim me shkrim ne Komitetin e Perhershem td 

Pranimit per rezultatin e pikeve brenda 3 (tre) diteve kalendarike nga data e njoftimit individual 
per rezultatin e vieresimit. Ankuesi men pergjigje brenda 5 (pesë) diteve kalendarike nga data 
perfiindimit td afatit te ankimit. 

Ne perfundim te vieresimit te kandidateve, Njesia Pergjegjese e Ngarkuar e Entit Rregullator te 

Energjise, do të shpalle fituesin ne portalin "Shërbimi Kombetar i Punesimit" si dhe ne faqen 
zyrtare www.ere.gov.al  . Td gjithe kandidatët pjesëmarrës ne kete procedure do te njofiohen në 
menyre elektronike per rezultatet nepermjet adresës se e-mail). 

Të gj it he kandidatët pjesemarres qe aplikojne per proceduren e ngritjes ne detyre dhe/ose 
pranim nga jashte shërbimit civil, ne këtë procedure, do te marrin informacion per fazat e 
mëtejshme te kesaj procedure: 

- per datën e daijes se rezultateve te verfikimit paraprak; 
-per daten, vendin dhe orën ku do te zhvillohet konkurimi. 

Per te marre ketë informacion, kandidatet duhet te vizitojne ne mënyre te vazhdueshme faqen e 
Ere-s duke fihluar nga data 15.12.2021 e ne v/jim. 

Njësia Përgjegjese e Ngarkuar 
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RE PUB LIKA E SHQI PER ISE 

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE 

SHPALLJE PER LEVIZJE PARALELE 

NGRITJE NE DETYRE 

PRANIM NGA SHERBIMI CIVIL 

NE KATEGORINE E MESME DHE TE ULET DREJTUESE 

DREJTOR I MBROJTJES SE KONSUMATORIT PERFORMANCES DHE 
STANDARTEVE 

Ne zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, date 30.05.2013 "Per nepunesin civil", i ndryshuar, 
si dhe të Kreut V-"Lëvizja paralele dhe ngritja në detyre", të Vendimit Nr. 242, date 
18.03.2015," Per plotesimin e vendeve td lira në kategorine e ulët dhe td mesme drejtuese" si 
dhe vendimin 142, date 12.03.2014 "Per pershkrimin dhe kiasifikimin e pozicioneve të punes ne 
Institucionet e administratës shtetërore dhe Institucionet e pavarura" si dhe planit vjetor të 
pranimit 2021 në Entin Rregullator te Energjise, Njësia Pergjegjese e ngarkuar e Entit 
Rregullator të Energjise, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe te ngritjes në detyre, pranim 
nga shërbim civil në kategorine e nivelit të mesëm drejtues per pozicionin: 

DREJTOR I MBROJTJES SE KONSUMATORIT PERFORMANCES DHE 
STANDARTEVE 

Kategoria e pages Il-b. 

Plotesimi i pozicionit me siper behet nepermjet procedures së lëvizjes paralele dhe ngritjes në 
detyre. Vetëm ne rast se në perfundim te procedures së levizjes paralele, rezulton se pozicioni 
është ende va/cant, ai eshtë i vlefshem per konkurim nepermjet procedures se ngritjes në delyre 
dhe pranimit nga sherbimi civil. 

Numri i pozicioneve per të cilat do td konkurohet është 1(një) 

Afati per dorëzimin e dokumenteve: 

25.10.202 1 deri në 03.11.2021 Lëvizja paralele 

01.12.2021 deri ne 15.12.2021 Ngritje në detyre 
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Misioni i Drejtorit Drejtori i mbrojtjes so konsumatorit, performances dhe standarteve trajton 
dhe zgjidh to gjitha ankesat dhe konfliktet direkte që lindin nga marrëdhëniet midis fumizuesit 
to energjise elektrike apo gazit natyror dhe klienteve, si dhe midis to Licencuarve, no tregun e 
energjise elektrike dhe gazit natyror. 

Qëllimi i pozicionit të punës: Trajton dhe zgjidh to gjitha ankesat dhe konfliktet direkte që 
lindin nga marrëdhëniet midis furnizuesit to energjise elektrike apo gazit natyror dhe klienteve, 
si dhe midis to Licencuarve, duke pasur si qellim mbrojtjen e interesave to klienteve no aspektin 
individual dhe mbrojtjen e interesave to tyre no tërësi nga abuzimet e aktoreve dominant no 
tregun e energjise elektrike dhe gazit natyror. 

Përshkrimi përgjithesues i punës 

1. Traj ton dhe zgjidh to gjitha ankesat dhe konfliktet direkte që lindin nga marrëdhëniet midis 
furnizuesit to energjise elektrike apo gazit natyror dhe klienteve, si dhe midis to Licencuarve, 
duke pasur si qellim mbrojtjen e interesave to klienteve no aspektin individual dhe mbrojtjen e 
interesave to tyre no tërësi nga abuzimet e aktorëve dominant no tregun e energjise elektrike dhe 
gazit natyror. 
2. No bashkepunim me Drejtorinë e tjera, ushtron kontrolle no Operatorin e Transmetimit, 
Operatorin e Shperndarjes, Furnizuesin e Sherbimit Universal dhe Furnizues to tjerë per 
zbatimin e kushteve to Kontrates so Furnizimit me energji elektrike dhe Rregullores so Cilësisë 
so Sherbimit to Shpemdarjes dhe Rregullave to cilësisë so sherbimit no aktivitetin e 
transmetimit. 
3. Pergatit rekomandime dhe asiston no hartimin e akteve ligj ore dhe Iegjis1acionin sekondar to 
ERE-s lidhur me ceshtjet e mbrojtjes so klienteve. 
4. Kryen sondazhe per to ekzaminuar dobishmërinë e shërbimeve to kompanise kundrejt 
furnizuesit dhe kryesisht lidhur me vazhdimësine e furnizimit, treguesit to standarteve to 
garantuara dhe cilesise Se furnizimit, aktivitetit to fumizuesit per transparencen ndaj klienteve. 
5. Informon klientet per to drejtat dhe detyrimet e tyre si dhe per mundesine qe ata kane per to 
kërkuar informacionin e nevojshem dhe rrugen e zgjidhjes se problemeve. 
6. Pergatit dhe organizon seancat degjimore si dhe siguron transparencen dhe kujdeset per 
pjesemarrjen e publikut dhe to grupeve to interesit no kete proçes. 
7. Kujdeset dhe bashkëpunon me Shoqatat e Konsumatorëve dhe to perfaqesuesve kryesore to 

perdoruesve dhe mban kontaktë to vazhdueshme me ta. 
8. Informon Sekretarin e Pergjithsem, Drejtorët e Drejtorive teknike cdo muaj mbi ankesat e 
paraqitura no ERE dhe trajtimin e tyre. 
9. Pergatit raportime periodike no perputhje me percaktimet e "Rregullores se Brendeshme to 
Organizimit dhe Funksionimit to ERE-s". 

1-Lëvizja paralele 

Kane to drejte to aplikojne per kete procedure vetem nenpunesit civilë to se njëjtës kategori, no 
to gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil. 

1.1 KUSHTET PER LEVIZJE PARALELE DHE KRITERIET E VEANTA 

Kandidatët per lëvizjen paralele duhet të plotesojnë kriteret Si vijon: 
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-të jetë nënpunës civil i konfirmuar, brenda të njëjtës kategori per të cilën aplikon 
kategoria 11-b 
- të mos ketë masa disiplinore në fuqi (të vërtetuar me një dokument nga institucioni); 
-të ketë të paktën vlerësimin e fundit pozitiv "mire"apo "shumë mire". 

Kanditatët duhet të plotësojne kriteret e veçanta si vijon: 

KUSHTET DHE KRITERET E VEANTA 

Kandidatët duhet të plotesojnë kerkesat e posacme si vijon: 

• Të zotërojnë diploma të nivelit "Bachelor" dhe "Master Shkencor" në fushën e 
Drejtësisë; 

• Të kenë jo me pak se 5 vjet eksperiencë pune në profesion dhe preferohet 3 vite pune 
në fushën Energjitikes. 

• Të ketë marrë pjesë në trajnime në nivel kombëtar/ ndërkombetar në fushën e 
energjitikes. 

• Të ketë dëshmi te mbrojtjes se gjuhes angleze (dokumenti i gjuhës së huaj mund te 

jetë një certiflate/diploma, apo dëshmi e lëshuar nga subjekte te njohura nga 
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. 

• Perparesi ka një gjuhe e dyte e BE-se; 
• Të gëzoje integritet të lartë moral, figure te pastër etiko-morale dhe është i shquar per 

përgatitje te larte profesionale; 

1.2 DOKUMENTACIONI, MENYRA DHE AFATI I DOREZIMIT 

Kandidatet që aplikojne duhet të dorëzojne dokumentet si me poshte: 

Kërkesë per të konkuruar në pozicionin e shpallur; 

• Jetëshkrim i plotësuar në perputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 
http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/2  19-udhezime-dokumenta 

• Fotokopje te leternjoflimit (ID); 
• Fotokopje td diplomes të arsimimit e noterizuar; 
• Vërtetime të institucioneve që dëshmojnë eksperience pune në nivelin e profesionit si dhe 

librezë pune. 
• Vërtetim të gjendjes shendetesore; 
• Vërtetim i gjendjes gjyqesore 
• cdo dokumentacion tjeter që vërteton trajnimet, kualifikimet, në nivel kombetar e në nivelin 

nderkombetar, apo td tjera të permendura në jeteshkrimin tuaj; 
• Aktin e emërimit si nënpunës civil, per nivelin perkates te konkurimit. 

Adresa: Bulevardi "Bajram Curri, Rr.Viktor Eftimiu 1023 , Tirane; Tel +355 42 69 590; www.ere.gov.al; E-mail 
erealb@ere.gov.al . 



Dokumentet duhet të dorëzohen me paste apo pranë zyrës së Protokoiit në institucion, 
brenda dates 03.11.2021 (10 ditë kalendarike nga data e shpalljes)2021. 

1.3 REZULTATET PER FAZEN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

Brenda dates 05.11.2021, njësia pergjegjese e ngarkuar e Entit Rregullator të Energjise, ku ndodhet 
pozicioni per td cilin ju dëshironi td aplikoni do td shpalle në portalin "Shërbimi Kombëtar i 
Punësimit" listen e kandidatëve që plotesojne kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e vecanta, si dhe 
datën, vendin dhe orën e saktë ku do td zhvillohet konkursi. 

Ne të njejten date kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e levizjes paralele dhe kriteret e vecanta do 
te njoftohen individualisht nga njesia pergjegjese e ngarkuar e institucionit ku ndodhet 
pozicioni, nëpërmjet adresës tuaj td e-mail, per shkaqet e moskualifikimit. 

Ankesat nga kandidatët të paraqiten në Njësinë Pergjegjese te ngarkuar, brenda 3 (tre) ditëve pune 
nga shpallja e listës. Njesia pergjegjese e ngarkuar prane ERE-s, do td kthejë pergjigje td arsyetuar 
brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e depozitimit td saj. 

1.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTESITE DHE CILESITE MBI TE CILAT DO TIE 
ZHVILLOHET INTERVISTA 

Kandidatet do te vlerësohen në lidhje me: 

A. Njohuritë mbi: 

1. Ligjin Nr. 43/2015, "Per Sektorin e Energjise Elektrike" i ndryshuar. 
2. LigjinNr. 102/2015, "Per Sektorin e GazitNalyror" 
3. Ligjin Nr. 152/2013, "Per Nepunesin Civil", i ndryshuar, dhe aktet nenligj ore dale në 

zbatim td tij; 
4. Ligjin Nr. 8480, date 27.5.1999 "Per funksionimin e organeve kolegjiale te administrates 

shteterore dhe enteve publike ", i ndryshuar; 
5. Ligjin Nr. 119/2014, "Per të drejtën e informimit"; 
6. Ligjin Nr. 8485, date 12.05.1999, "Kodi i Procedurave Administrative te Republikes se 

Shqierise", i ndryshuar. 
7. Ligjin Nr. 8116, date 29.3.1996 "Kodi i Procedures Civile i Republikes se Shqiperise", i 

ndryshuar. 
8. Ligjin Nr. 9131, date 8.9.2003 "Per rregullat e etikes në administratënpublike  

9. Ligjin Nr.9367, date 7.4.2005 "Per parandalimin e konfiiktit te interesave në ushtrimin e 
funkioneve publike ", 

10. Ligjin Nr. Nr. 9902, date 17.4.20081 "Per mbrojtjen e konsumatorit" i ndryshuar, aktet 
nenligj ore të dala ne zbatim; 

11. Direktiva e BE- lidhur me mbrojtjen e konsumatoreve. 
12. Ligjin Nr. 9887, date 10.3.2008 "Per mbrojtjen e te dhenave personale ", i ndryshuar. 
13. Rregulloren e Brendshme të Entit Rregullatorte Energjise. 
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1.5 MENYRA E VLERESIMIT TE KANDIDATEVE 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar: 

Kanditatët do td vlerësohen nga Komiteti i Perhershem i Pranimit i ngritur në ERE, nepërmjet 
dokumentacionit te dorëzuar dhe intervistës te strukturuar me gojë. Totali i pikeve te vlerësimit te 
kanditatëve është 100 pike, td cilat ndahen perkatesisht: 

a) Vleresimin e jetëshkrimit (CV) të kandidateve që perfshin vlerësimin e arsimimit, 
eksperiences dhe trajnimeve në fushën perkatese, si dhe vlerësimet e menaxhimit te 
nivelit te lartë drejtues në organizma rajonalë nderkombetare - 40 pike. 

b) Kanditatët gjate intervistes Se strukturuar me gojë do td vlerësohen në lidhje me: 

• Njohuritë, aflesite, kopetencen në lidhje me pershkrimin e pozocionit të punes; 

• Ekspericen e tyre te meparshme 

• Motivimin, aspiratat dhe pritshmerite per karierën 

Totali i pikeve per kete vieresim eshte 60 pike. 

Me shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pike, metodologjine e shperndarjes se pikeve, 
mënyrën e llogaritjes se rezultatit perfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, data 27.03.2015,"Për 
procesin e plotesimit te vendeve të lira në shërbimin civil nepermjet procedures së levizjes 
paralele, ngritjes në detyre per kategorine e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në 
shCrbimin civil në kategorine ekzekutive nepërmjet konkurrimit të hapur", të Departamentit te 
Administratës Publike www.dap.gov.al  ne lidhjen http://dap.gov.al/20  14-03-21-12-52-
44/udhezime/426-udhezirn-nr-2-date-27-03 -2015. 

Komisioni në perfundim te vieresimit njoflon individuaiisht kandidatet qe kane konkuruar per 
rezultatin e tyre. Kandidatet kane te drejte te bejne ankim me shkrim ne Komitetin e Perhershem 
te Pranimit per rezultatin e vieresimit, brenda 3 (tre) diteve kalendarike nga data e njoftimit 
individual mbi rezultatin. Ankuesi merr pergjigje brenda 3 (tre) ditëve kalendarike nga data e 
perfundimit te afatit td ankimit. Komisioni brenda 24 (njezete e kater) oreve pas perfundimit td 
procedurave td ankimit, perzgjedh kandidatin, i ciii renditet i pari ndër kandidatët që kane mane 
të paktën 70 pike. 

1.6 DATA E DALJES SE REZULTATEVE TE KONKURIMIT DHE MENYRA E 
KOMIJNIKIMIT 

Ne perfundim td vleresimit te kandidatëve, ERE do te shpallë fituesin në portalin "Shërbimi 
Kombëtar i Punesimit" dhe në kendin e njoftimeve te publikuara prane institucionit. Te gjithe 
kandidatët pjesemarres në kete procedure do të njoftohen në mënyre elektronike per daten e saktë te 
shpallj es se fituesit. 
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2- NGRITJE NE DETYRE / PRANIMI NGA SHERBIMI CIVIL 

Vetëm në rast se në perfundim të procedures së lëvizjes paralele, rezulton se pozicion është ende 
vakant, ai është i vlefshëm per konkurrimin nëpërmjet procedures së ngritjes ne detyre dhe/ose 
pranim nga sherbimi civil. 

Këtë informacion do ta merrni në faqen e ERE-s, pas dates 01.12.2021. 

Per këtë procedure kane te drejtë të aplikojnë velëm nëpunësit civilë të një kategorie 
paraardhëse (vetëm një kategori me e ulët), Éë punësuar në të njejtin apo në një institucion 
tjeter të shërbimit civil, që plotësojnë kushlet per ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta per 
vendin vakantë. 

2.1 KUSHTET QE DUHET TE PLOTESOJE KANDIDATI NE PROCEDUREN E 
NGRITJES NE DETYRE DHE/OSE NGA SHERBIMI CIVIL KRITERET E VEANTA 

Kushtet që duhet td plotesoje kandidati në proceduren e ngritjes në detyre 
a) të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda kategorise IT-b; 
b) td mos kete masë disiplinore në fuqi; 
c) td ketë te pakten vleresimin e fundit "mire" apo "shumë mire". 

Kandidatët duhet të plotesojnë kriteret e vecanta si vijon: 

Arsimimi: 

- Të zotërojnë diploma të nivelit "Bachelor" dhe "Master Shkencor" ne fushën e Drejtësisë. 
- Të kenë jo me pak se 5 vjet eksperience pune në profesion dhe preferohet 3 vite pune në 

fushën Energjitike. 
- Te ketë marrë pjesë në trajnime në nivel kombëtar/ ndërkombëtar ne fushën e 

energjitikes. 
- Të ketë dëshmi të mbrojtjes së gjuhes angleze (dokumenti i gjuhës së huaj mund të jetë 

një certiflate/diploma, apo dëshmi e lëshuar nga subjekte të njohura nga Ministria e 
Arsimit, Sportit dhe Rinisë. 

- Perparesi ka një gjuhe e dyte e BE-se; 
- Të gëzojë integritet të lartë moral, figure të paster etiko-morale dhe është i shquar per 

përgatitje të lartë profesionale; 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentet si me poshtë: 

1) jetëshkrim i plotesuar ne perputhje me dokumentin tip që e gjeni në lidhjen 

http ://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumental2  1 9-udhezime-dokumenta. 

2) fotokopje td diplomes (perfshire edhe diplomen Bachelor) dhe listës së notave. Per diplomat e 

marra jashtë Republikes se Shqiperise td percillet njehsimi nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe 

Rinise; 
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3) fotokopje te librezes se punës (td gjithe faqet që vertetojnë eksperiencen në pune); 

4) fotokopje te letërnjoftimit (ID); 

5) vërtetim td gjendjes shendetesore; 

6) vetëdeklarim td gjendjes gjyqesore; 

7) letër motivimi per aplikim në vendin vakant; 

8) çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet 

pozitive apo te tj era td permendura në j etëshkrimin tuaj; 

9) nj e numër kontakti dhe adresën e plotë të vendbanimit; 

10) aktin e emërimit Si nëpunës civil (per aplikantet per ngritje në detyre) 

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpersedrejti në institucion, brenda dates 
15.12.2021, në Entin Rregullator td Energjise. 

Të gjithe kandidatët që aplikojne per proceduren e ngritjes në detyre dhe pranimin nga shërbimi 
civil, do te informohen per fazat e mëtejshme td kësaj procedure: 

- per datën e daijes se rezultateve td verifikimit paraprak; 
- datën, vendin dhe orën ku do te zhvillohet konkurimi; 
- mënyrën e vlerësimit td kandidateve. 

Per te mane kete informacion, kandidatet duhet te vizitojne në mënyrë te vazhdueshme faqen e 
ERE-s pas dates 15.12.2021. 

Njësia pergjegjese e ngarkuar e ERE-s, ku ndodhet pozicioni per të cilinju deshironi të aplikoni, 
do te shpalle në portalin "Sherbimi Kombëtar i Punësimit" si dhe në faqen zyrtare 
www.ere.gov.al  listen e kandidatëve që plotesojne kushtet dhe kriteret e vecanta, si dhe daten, 
vendin dhe orën e sakte ku do te zhvillohet intervista. 

Ne te njejten date, kandidatet që nuk i plotesojne kushtet dhe kriteret e vecanta do te njoftohen 
individualisht nga Njesia Pergjegjese e Ngarkuar, ku ndodhet pozicioni per td cilin ju dëshironi te 
aplikoni, nepermjet adreses tuaj te e-mail, per shkaqet e moskualifikimit. Ankesat nga 
kandidatët paraqiten ne Njesine Pergjegjese, brenda 5 (pese) ditëve kalendarike nga shpallja e 
listës dhe ankuesi men pergjigje brenda 5 (pese) diteve kalendarike nga data e depozitimit te saj. 

2.2 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTESITE DHE CILESITE MBI TE CILAT DO TE 
ZHVILLOHET TESTIMI 

1. Ligjin Nr. 43/2015, "Per Sektorin e Energjise Elektrike" i ndryshuar. 
2. Ligjin Nr. 102/2015, "Per Sektorin e Gazit Natyror "I 
3. Ligjin Nr. 152/2013, "Per Nèpunesin Civil", i ndryshuar, dhe aktet nenligj ore dale ne 

zbatim te tij; 
4. Ligjin Nr. 8480, date 27.5.1999 "Per funksionimin e organeve kolegjiale te administrates 

shtetërore dhe enteve publike ", i ndryshuar; 
5. Ligjin Nr. 119/2014, "Per të drejten e informimit"; 
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6. Ligjin Nr. 8485, date 12.05.1999, "Kodi i Procedurave Administrative të Republikes se 
Shqiperise", i ndryshuar. 

7. Ligjin Nr. 8116, date 29.3.1996 "Kodi i Procedures Civile i Republikes se Shqiperise", i 
ndryshuar. 

8. Ligjin Nr. 9131, date 8.9.2003 "Per rregullat e etikës në administratënpublike  

9. Ligjin Nr.9367, date 7.4.2005 "Per parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 
funksloneve publike ", 

10. Ligjin Nr. Nr. 9902, date 17.4.20081 "Per mbrojtjen e konsumatorit" i ndryshuar, aktet 
nenligj ore to dala no zbatim; 

11. Direktiva e BE-se lidhur me mbrojtjen e konsumatorëve. 
12. Ligjin Nr. 9887, date 10.3.2008 "Per mbrojtjen e të dhenave personale ", i ndryshuar. 
13. Rregulloren e Brendshme to Entit Rregullator to Energjise. 

2.3 MENYRA E VLERESIMIT Tit KANDIDATEVE 

Kandidatet do to vlerësohen nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit no ERE, nepermjet 
dokumentacionit to dorëzuar, vlerësimit me shkrim dhe intervistës so strukturuar me goje. 
Totali i pikeve to vlerësimit to kandidateve është 100 pike. 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 
a- vlerësimin me shkrim, deri no dyzete pike (40) 
b- intervistën e strukturuar me goje që konsiston no motivimin, aspiratat dhe 
pritshmerite e tyre per karrierën, deri no dyzete pike (40); 
c- jeteshkrimin, që konsiston no vlerësimin e arsimimit, to përvojës e to 
trajnimeve, to lidhura me fushën, deri no njezete pike (20). 

2.4 DATA E DALJES sf REZULTATEVE TE KONKURIMIT DHE MENYRA E 
KOMUNIKIMIT 
No perfundim to vlerësimit to kandidatëve, Njësia Pergjegjese e Ngarkuar e Entit Rnegullator të 
Energjise do to shpalle fituesin ne portalin "Shenbimi Kombëtar i Punësimit" si dhe no faqen 
zyrtare www.ere.gov.al  . To gj ithe kandidatet pjesemarnes no kete procedure do to njoftohen no 
menyre elektronike per rezultatet 'nepermjet adreses personale te e-mail-it të kandidati&). 

Kandidatet fitues jane ata që renditen to parët nga kandidatet që kane marne to pakten 70 pike 
(70% to pikeve). Njesia pergjegjese e Ngarkuar njofion individualisht kandidatet qe kane 
konkurruar per rezultatin e tyre brenda 24 (njezetekater) oreve nga dita qe Komiteti i njofton 
vendimin e tij. Kandidati ka to drejtë to beje ankim me shkrim no Komitetin e Penhenshem to 
Pranimit per rezultatin e pikeve brenda 3 (tre) ditëve kalendarike nga data e njoftimit individual 
per rezultatin e vieresimit. Ankuesi merr pergjigje brenda 5 (peso) diteve kalendarike nga data 
perfundimit to afatit to ankimit. 

No penfundim to vieresimit to kandidateve, Njesia Pengjegjese e Ngarkuar e Entit Rregullaton to 
Energjise, do to shpalle fituesin no portalin "Sherbimi Kombetar i Punesimit" si dhe no faqen 
zyrtare www.ere.gov.al  . To gjithe kandidatet pjesemarres no kete procedure do to njoftohen no 
mënyre elektronike per rezultatet ('nevermjet adreses Se e-mail). 
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Te gjithe kandidatët pjesemarres që aplikojne per procedurën e ngritjes në detyrë dhe/ose 
pranim nga jashte shërbimit civil, ne këtë procedure, do të marrin informacion per fazat e 
mëtejshme të kesaj procedure; 

- per daten e daijes se rezultateve të verzflkimitparaprak; 
-per datën, vendin dhe orën ku do te zhvillohet konkurimi. 

Per të marrë këtë informacion, kandidatet duhet të vizitojne ne menyre te vazhdueshme faqen e 
ERE-s duke fuiluar nga data 15.12.2021 e ne vUim. 

Njësia Përgjegjëse e Ngarkuar 
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