
REPUBLIKA E BHQIPERISE 

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE 

Ni4tJ Prot Date me c .1/f / 

Lënda: NJOFTIM MBI KONKURIMIN PER NGRITJEN NE DETYRIR NE 
KATEGORINE E MESME DREJTUESE 

Drejtuar: AGJENCISE KOMBETARE TE PUNESIMIT DHE AFTESIMIT 

Bazuar në shkresën nr. 1026 Prot, date 25.10.202 1 "Kërkesë 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 të 
Kreut II-"Levizja paralele"; td VKM me Nr. 242, date 18.03.2015," Per plotesimin e vendeve të 
lira në kategorine e ulët dhe të mesme drejtuese", në vijim edhe td shkresës nr. 1026/1 Prot, date 
05/11/2021 Ju njoftojmë Se: 
Njesia Pergjegjese e Ngarkuar prane Entit Rregullator të Energjise ne zbatim td piks 10, 
gërma a "Konkurimi per proceduren e lëvizjes paralele në kategorine e mesme drejtuese", Ju 
sjell në vemendje: 

Ngritje në Detyrë, sipas "Kërkesës per publikim shpallje per nëpunës civil, iëvizje 
paralele dhe per ngritjen në detyre", kreu III të VKM —së nr. 242, date 18.03.2015, 
per pozicionet: 

• Drejtor ne Drejtorinë e "Monitorimit td Tregut dhe Inspektimeve" 

• Drejtor ne Drejtorinë e "Mbrojtjes së Konsumatorit, Performances dhe Standarteve" 
do te vazhdojë gjate periudhës 01.12.2021 deri në 15.12.2021 

Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura ne f/urn të kësaj shpalljeje per ngritje ne 
delyre, rezulton se ende 1w pozicione vakante, këto pozicione jane të vlefshrne per 
konkurimin nëpërmjet procedures se pranimit nga jashtë shërbimit civil per kategorine 
ekzekutive. 
Pranimi nga jashtë shërbimit civil do të realizohet ne periudhen kohore: 
nga data 07.0 1.2022 deri në datën 21.01.2022 

Per kete procedure kane të drejtë të aplikojne të gjithe kandidatet që plotesojne kerkesat e 
pergjithshme ne perputhje me nenin 21, te Ligjii Nr. 152/2013, "Per nëpunesit civil", i 
ndryshuar; dhe Nr. 243, date 18.03.2015 "Per pranimin, lëvizjen paralele, periudhen e proves 
dhe emërimin ne kategorine ekzekutive", KREU III. 

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



Dokumentet duhet te dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti nC institucion, brenda dates 
21.01.2022, në Entin Rregullator të Energjise. 

Td gjithe kandidatët që aplikojne per proceduren e pranimit në shërbimin civil, do të informohen 
per fazat e mëtejshme te kësaj proedure: 

per datën e dalj es së rezultateve td verifikimit paraprak, 
datën, vendin dhe orën ku do të.zhvillohet konkurimi; 
menyrën e vlerësimit të kandidateve. 
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N.JOFTIM MBI KONKURIMIN PER NGRITJEN NE DETYRE NE KATEGORINE E 
MESME DREJTUESE 

Bazuar në shkresën nr. 1026 Prot, data 25.10.202 1 "Kërkesë per vende të lira pune" ne zbatim td 
nenit 25 të Ligjit Nr. 152/2013, data 30.05.2013 "Per nEpunesin civil" i ndryshuar, si dhe të 
Kreut II-"Lëvizja paralele"; të VKM me Nr. 242, data 18.03.2015," Per plotesimin e vendeve td 
lira në kategorine e ulët dhe te mesme drejtuese" , në vijim edhe të shkresës nr. 1026/1 Prot, date 
05/11/2021 Ju njoflojmë Se: 
Njësia Pergjegjese e Ngarkuar pranë Entit Rregullator të Energjise në zbatim të pikes 10, 
gCrma a "Konkurimi per proceduren e levizjes paralele ne kategorine e mesme drejtuese", Ju 
sjdl në vëmendje: 

- Ngritje në Delyre, sipas "Kërkesës per publikim shpallje per nepunës civil, lëvizje 
paralele dhe per ngritjen në detyrë", kreu III të VKM —Se nr. 242, date 18.03.2015, 
per pozicionet: 

• Drejtor në Drejtorinë e "Monitorimit td Tregut dhe Inspektimeve" 

• Drejtor në Drejtorine e "Mbrojtjes së Konsumatorit, Performances dhe Standarteve" 
do te vazhdojë gjate periudhes 01.12.2021 deri në 15.12.2021 

Vetëm ne rast se nga pozicionet e renditura në f/urn të kësaj shpalljeje per ngritje ne detyre, 
rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicionejane të vlefshme per konkuri,nin nepermjet 
procedures sëpranimit ngajashte shërbimit civil per kategorine ekzekutive. 

• Pranimi nga jashtë shërbimit civil do të realizohet ne periudhën kohore: 
nga data 07.01.2022 deri në datën 21.01.2022 

Per këtë procedure kane të drejte íë aplikojne të gjithe kandidatet që plotesojne kërkesat e 
pergjithshme ne perputhje me nenin 21, të Ligjit Nr. 152/2013, "Per nepunesit civil ", i 
nd,yshuar; dhe Nr. 243, data 18.03.2015 "Per pranimin, lëvizjen paralele, periudhen e proves 
dhe emërimin në kategorine ekzekutive", KREU III. 

Dokumentet duhet të dorëzohen me paste apo drejtpCrsëdrejti nC institucion, brenda datë 
21.01.2022, ne Entin Rregul/ator IC Energjise. 

Td gjithe kandidatet qe aplikojne per proceduren e pranimit në shërbimin civil, do td informohen 
per fazat e mëtejshme td kesaj procedure: 

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

menyren e vieresimit td kandidatëve. 

NJESIA PERGJEGJESE E NGARKUAR 
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