
 

 

GJYKATA E LARTE 

KANCELARI 

 

Tiranë, më 19.03.2021 

                                                      

 

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË 

KANDIDATËVE PËR PROCEDURËN E KONKURRIMIT  

“PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR” 

 

 
Bazuar në ligjin 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të 

nenit 28, 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 (17.03.2021), të kandidatëve për konkurrim, me procedurën e “Pranimit 

në shërbimin civil gjyqësor”, janë paraqitur këto kandidatura për të konkurruar: 

 

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

Shërbimeve, është paraqitur vetëm 1 (një) kandidaturë; 

2. 1 (një) vend në pozicionin Drejtor, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe 

Sigurisë, janë paraqitur 3 (tre) kandidatura; 

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

Drejtoria 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, janë paraqitur 3 (tre) kandidatura;  

 

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. Kandidatë i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit, në pozicionin 

Drejtor, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe Shërbimeve, do të 

jetë: 

1. Ferdinant Mino. 

 

II. Kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit, në 

pozicionin Drejtor, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit dhe Sigurisë, do 

të jenë: 

1. Arion Ballka 

2. Jetnor Tafilaj 

 



III. Kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit, në 

pozicionin Specialist, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e 

Burimeve Njerëzore, Financiare dhe Shërbimeve, do të jetë: 

1. Anila Kulo. 

 

IV. Kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit, në 

pozicionin Specialist (redaktore), në Sektorin e Publikimit dhe Statistikave, 

Qendra e Dokumentacionit, do të jetë: 

1. Sonila Çeliku 
 

Konkurrimi do të zhvillohet në dy faza: 

1. Testimi me shkrim do të zhvillohet ditën e enjte, me datë 25 mars 2021, ora 13.00, 

në ambjentet e Gjykatës së Lartë. 

2. Testimi me gojë do të zhvillohet ditën e enjte, me datë 01 prill 2021, ora 13.00, në 

ambjentet e Gjykatës së Lartë. 

 

Me adresë: Rruga “Ibrahim Rrugova”, Tiranë. 

 

 

 

KANCELARI NË DETYRË 

 

 


