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SHERBIMIT KOMBETAR Tit PUNESIMIT 

Bazuar në shkresën nr. 1026 Prot, data 25.10.2021 "Kërkesë per vende td lira pune" në zbatim td 
nenit 25 td Ligjit Nr. 152/2013, data 30.05.2013 "Per nepunesin civil" i ndryshuar, si dhe td 
Kreut II-"Lëvizja paralele"; td VKM me Nr. 242, data 18.03.2015," Per plotesimin e vendeve të 
lira në kategorine e ulët dhe të mesme drejtuese", Ju njoftojmë Se: 

Njësia Pergjegjese e Ngarkuar pranë Entit Rregullator te Energjise në zbatim td piks 10, 

gërma a "Konkurimi per proceduren e lëvizjes paralele në kategorine e mesme drejtues", 
njofton se: 

1. Nuk është paraqitur asnje aplikant per pozicionet si me poshte: 

• Drejtor në Drejtorine e " Monitorimit të Tregut dhe Inspektimeve" 

• Drejtor në Drejtorinë e "Mbrojtjes së Konsumatorit, Performances dhe Standarteve" 

2. Me perfundimin e kësaj procedure do të filloje procedura e konkurimit 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. 

Duke j  falenderuar, 
Me respekt! 

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



REPUSLIKA E SHQIPERSE 

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE 

NJOFTIM MBI KONKURIMIN PER PROCEDUREN E LEVIZJES PARALELE NE 
KATEGORINE E MESME DREJTUES 

Bazuar në shkresën nr. 1026 Prot, date 25.10.202 1 "Kërkesë per vende td lira pune" në zbatim td 
nenit 25 te Ligjit Nr. 152/2013, date 30.05.2013 "Per nepunesin civil" i ndryshuar, si dhe td 
Kreut II-"Lëvizja paralele"; td VKM me Nr. 242, date 18.03.2015," Per plotesimin e vendeve td 
lira në kategorine e ulët dhe td mesme drejtuese", Ju njoftojmë Se: 

Njesia Pergjegjese e Ngarkuar prane Entit Rregullator te Energjise ne zbatim të pikes 10, 
gërma a "Konkurimi per proceduren e levizjes paralele ne kategorine e mesme drejtues", 
njofton Se: 

1. Nuk është paraqitur asnjë aplikant per pozicionet si me poshte: 

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

• Drejtor në Drejtorinë e "Mbrojtjes se Konsumatorit, Performances dhe Standarteve" 

2. Me përfundimin e kësaj procedure do të fillojë procedura e konkurimit per: 

- Ngritje në Detyre, sipas "Kërkesës per publikim shpallje per nëpunës civil, 
lëvizje paralele dhe per ngritjen ne detyrë", kreu III të VKM —së nr. 242, date 
18.03.2015, per pozicionet e sipercituara. 

NJES1A PERCJEGJESE E NGARKUAR 

Adresa: Bulevardi "Bajram Curri, Rr.Viktor Eftimiu 1023 , Tfran; Tel +355 42 69 590; www.ere.gov.al; E-mail 
erea1bere.gov.al . 


