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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

Nr._______Prot             Tiranë, më ____/ ___   / 2019 

 
   Lënda:    Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “ngritje në detyrë”, 

për konkursin Drejtor- në Drejtorinë e Monitorim, Raportimit dhe Komunikimit. 

 

Drejtuar:  DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË  SHËRBIMIT KOMBËTAR TË      
PUNËSIMIT  

Adresa:Bulevardi ”Bajram Curri”, pranë ish Hotel Arbana 

TIRANË 
 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut II të  

Vkm nr.242, datë  18.03.2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të 

Mesme Drejtuese”. 

Njësia Përgjegjëse në Institucionin e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në përfundim të 

afatit për pranimin e dokumentave dhe verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e 

kushteve të ngritjes në detyrë  dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, 

njofton se për pozicionin: 

 

1. Drejtor- në Drejtorinë e Monitorim, Raportimit dhe Komunikimit- kategoria e 
pages II-b. 
 

Për proçedurën e ngritjes në detyrë   
Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit është/janë: 

 

1. Ina Lako 

 

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 06.03.2019, ora 10:00, në ambientet e punës së 

Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, “Rruga e Durrësit” Nr. 27 (ish Ministria e 

Mjedisit),  Tiranë.  

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06.03.2019, ora 14:00 në të njëjtin 

ambient të këtij institucioni. 

Kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit nga jashtë Shërbimit Civil duhet te ndjekin 

faqen e “Sherbimit Kombëtar të Punësimit” dhe faqen zyrtare të Komisionerit për mbrojtjen nga 

Diskriminimi www.kmd.al për tu informuar nëse mbyllet procedura e konkurrimit me procedurën e 

ngritjes në detyrë apo do jetë e hapur edhe për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil. 

 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin 

 
                                                                                                                          K O M I S I O N E R I 

  
                                                                                                                          ___________________ 
                                                                                                                                                      ROBERT GAJDA 
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