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Kërkesë për publikim
SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT
Tiranë

Bashkia Elbasan, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,
ka përfunduar procedurën e pranimit në shërbimin civil, për pozicionin e shpallur për konkurrim,
“Shkenca Juridike”niveli minimal i diplomës Master Profesional”.
Për sa më sipër, bashkëlidhur po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i
Punësimit”, listën e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën
e pranimit në shërbimin civil.
Duke Ju falenderuar për bashkëpunimin,
Njesia Përgjegjëse
Specialiste A.Duhanxhiu
Pranoi:Pergj E.Jorgji
Miratoi :DABNJ E Shabanaj
Konfirmoi: D. Pergj B.Cabiri

Miratoi:
SEKRETAR I PËRGJITHSHËM
Aulona Bylykbashi

Adresa:Bashkia Elbasan,Rr. “Qemal Stafa”,Tel.+355 54 400152,E-mail bashkia elbasan@elbasani.gov.al ëeb: ëëë.elbasani.gov.al

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT
PERFUNDIMTAR
PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Master
Profesional”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të
Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Elbasan, në përfundim të verifikimit
përfundimtar të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe
kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar
për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

1. Ana Vrioni
2. Renato Kasa

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Elbasan në datën 01.04.2019 ora
11.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e
pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Elbasan në datën
03.04.2019 ora 11.00

