
NJOFTIM 

 “Specialist i administrimit të frekuencave” - AKEP 

Pozicionet më sipër, u afrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën 

lëvizjes paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes 

paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurrimin nëpërmjet 

procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive 

I. LEVIZJE PARALELE NE KATEGORINE EKZEKUTIVE 

Shpallje për lëvizjen paralele në kategorine ekzekutive për plotësimin e vëndit të lirë të punës në 

AKEP, në pozicionin: 

 “Specialist i administrimit frekuencave” 

Në zbatim të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit 

nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e 

proves dhe emerimin në kategorine ekzekutive”, Njësia Përgjegjëse e Autoritetit të 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) njofton se pas vlerësimit paraprak të 

kandidatëve: 

- Zj. Aferdita GJONGECAJ 

do të vazhdojnë konkurimin, në procedurën e levizjes paralele, në kategorinë ekzekutive për 

vendin e lirë të punës. 

Konkurimi -Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e AKEP (salla e mbledhjeve) në 

datën  9.07.2015 ora  11.00. Adresa: Rruga “Abdi Toptani”, Godina Torre Drin, Kati IX,  

Tirane  . 

Për të gjithë kandidatët e kualifikuar fusha e njohurive ,aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të 

zhvillohet konkurrimi, janë përcaktuar në shpalljen e publikuar ne faqen e SHKP dhe AKEP. 

Njoftimet do të bëhen në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të 

AKEP. 

Nëse nuk ka fitues, nga procedura e lëvizjes paralele në kategorine ekzekutive, konkurrimi do 

të vazhdojë sipas procedures “PRANIMI NË SHERBIMIN CIVIL NE KATEGORINE 

EKZEKUTIVE” në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe Vendimit 

nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e 

proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”. 

Njesia Përgjegjëse 

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) 



 

 

 

 

 


