REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Tiranë, më 27.09.2017

NJOFTIM
MBI REZULTATET E TESTIMIT ME SHKRIM
Komiteti i Përhershëm i Pranimit në përputhje me nenin 22 të Ligjit 152/2013,``Për Nëpunësin
Civil`` i ndryshuar dhe në VKM nr. 243 datë 18.03.2015,``Për pranimin, lëvizjen paralele,
periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive``:
KONSTATOI:
Për vendet e lira të publikuara përkatësisht për:
I.

Për 2 (dy) vende në pozicionin e Audituesit në Departament Auditimi.- -Të diplomuar jo më poshtë se
niveli DND në Financë, në testimin e datës 23.09.2017 morëm pjesë kandidatet si më poshtë:
1.
Kastriot Aliaj

Asnjë nga kandidatët nuk ka marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së
strukturuar me gojë.
Konkursi rihapet sipas proçedurave të Legjislacionit për Nëpunësin Civil.
Ankesat për rezultatet e testimit të bëhen brenda 5 ditëve pranë Drejtorisë së Burimeve
Njerëzore.
II. Për 2 (dy) vende në pozicionin e Audituesit në Departamentin e Performancës dhe/ose në
Drejtorinë e Komunikimit, Botimeve dhe Marrëdhënieve me Jashtë. -Të diplomuar jo më poshtë se
niveli DND në Ekonomik;Drejtësi;Inxhinieri;Marrëdhënie Ndërkombëtare në universitete të huaja të
vendeve të BE), apo në universitete brenda vendit, në testimin e datës 23.09.2017 morëm pjesë kandidatët
si më poshtë:
1.Albana Skeja
2.Serxhio Smakaj
3.Besnik Gega
4.Xhensila Luka
5.Nensi Xhani
6.Brenton Kotorri
7.Jonathan Hani
8. Elona Llozana
Kalon për fazën e intervistës me gojë Brenton Kotorri.
Intervista do të mbahet më datë 2 Tetor 2017, ora 10.00 në ambjentet e KLSH.
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Ankesat për rezultatet e testimit të bëhen brenda 5 ditëve pranë Drejtorisë së Burimeve
Njerëzore.
III. Për 2 (dy) vende në pozicionin e Audituesit në Departament Auditimi. -Të jetë diplomuar jo më
poshtë se niveli DND në degët Inxhinieri Informatike; Informatikë Ekonomike; në testimin e datës 23.09.2017
morëm pjesë kandidatet si më poshtë :
1.Lisjana Gosturani
2.Aulona Aliaj
3.Bruno Isaraj

Asnjë nga kandidatët nuk ka marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së
strukturuar me gojë.
Konkursi rihapet sipas procedurave të Legjislacionit për Nëpunësin Civil.
Ankesat për rezultatet e testimit të bëhen brenda 5 ditëve pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore.
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