
 

 

 

 

GJYKATA E LARTE 

KANCELARI 

 

Tiranë, më 26.02.2021 

                                                      

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË 

KANDIDATËVE PËR PROCEDURËN E KONKURRIMIT  

“NGRITJE NË DETYRË” DHE “LËVIZJE PARALELE”. 

 

 
Në zbatim të nenit 57, të Ligjit 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë”, të neneve 9 dhe 17, të Vendimit nr. 622, datë 10.12.2020, “Për lëvizjen paralele, 

ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, në përfundim të  afatit kohor për 

dorëzimin e dokumentave personale (24.02.2021), të kandidatëve për konkurrim, me procedurën 

e “Ngritjes në Detyrë” dhe “Lëvizjes Paralele”, janë paraqitur këto kandidatura për të 

konkurruar: 

 Me procedurën e “Ngritjes në Detyrë”: 

1. 1 (një) vend në pozicionin Drejtor, Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun dhe me 

Jashtë, është paraqitur vetëm 1 (një) kandidaturë; 

2. 1 (një) vend në pozicionin Drejtor, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe 

Shërbimeve, janë paraqitur 2 (dy) kandidatura; 

3. 1 (një) vend në pozicionin Drejtor, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe 

Sigurisë, është paraqitur vetëm 1 (një) kandidaturë; 

 

 Me procedurën e “Lëvizjes Paralele”: 

1. 1 (një) vend në pozicionin Kryesekretar, janë paraqitur 4 (katër) kandidatura; 

2. 2 (dy) vende në pozicionin Sekretar në Sekretarinë Gjyqësore, Drejtoria e 

Administrimit Gjyqësor, janë paraqityur 12 kandidatura; 

3. 1 (një) vend, në pozicionin Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, 

në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe Shërbimeve, janë paraqitur 5 

(pesë) kandidatura; 

4. 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (redaktore), Sektori i Publikimit dhe i 

Statistikave, Qëndra e Dokumentacionit., është paraqitur vetëm 1 (një) kandidaturë. 

 

Nga verifikimi paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të 

veçanta të shpallura për konkurrim, Kancelari i Gjykatës së Lartë për pozicionet e 

lartëpërmendura njofton: 

 

I. Kandidate e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit me 

procedurën e “Ngritjes në Detyrë”, në pozicionin Drejtor, në Drejtorinë e 

Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, do të jetë: 

1. Ida  Laska. 

 



 

 

II. Kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit me 

procedurën e “Lëvizjes Paralele”, në pozicionin Sekretar, në Sekretarinë 

Gjyqësore, në Drejtorinë e Administrimit Gjyqësor, do të jenë: 

1. Edlira Durolli 

2. Gentjana  Mehmetaj 

3. Esmeralda Geca 

4. Alma Ramaj 

5. Rexhina  Kaçi 

6. Olta Sinanaj 

7. Romona Sopiqoti 

8. Elida Grabovari 

9. Rozeta Fetahu, nëse do t’i bashkëngjitet edhe vendimi per statusin gjyqës. 

10. Xhorxhina Vangjel, nëse do t’i bashkëngjitet edhe vendimi per statusin gjyq. 

 

III. Kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit me 

procedurën e “Lëvizjes Paralele”, në pozicionin Specialist, në Sektorin e 

Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe 

Shërbimeve, do të jenë: 

1. Romina  Sopiqoti 

2. Natalia Bregu 

3. Albana  Havari 

4. Rozeta Fetahu, nëse do t’i bashkëngjitet edhe vendimi per statusin gjyqës. 

 

IV. Kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit me 

procedurën e “Lëvizjes Paralele”, në pozicionin Specialist (redaktore), në 

Sektorin e Publikimit dhe Statistikave, Qëndra e Dokumentacionit, do të jetë: 

1. Rozeta Fetahu, nëse do t’i bashkëngjitet edhe vendimi per statusin gjyqës. 

 

V. Intervista dhe konkurrimi do të zhvillohet ditën e martë, me datën 02 mars 

2021, ora 12.00 në ambjentet e:  

 

Gjykatës së Lartë, në adresën: Rruga “Ibrahim Rrugova”, Tiranë. 

 

 

 

KANCELARI NË DETYRË 

 

AGIM GOGU 

 


