























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Raporti i Vleresimit te Punonjesit.pdf
	REPUBLIKA E SHQIPËRISË  BASHKIA TIRANË
	FORMULARI I VLERËSIMIT TË REZULTATEVE NË PUNË
	Ndarja A:     Te dhëna personale Emri/Mbiemri:  Anila Bej Pozicioni:  Specialist II Institucioni:  Bashkia Tiranë Njësia Organizative:   Drejtoria e Përgjithshme:  Drejtoria e Pergjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit Drejtoria:  Drejtoria Juridike Sektori:  Sektori i Licensimit Vendndodhja:  Tiranë Data e emërimit në pozicionin aktual:  01.03.2018 Periudha e vlerësimit:  01.07.2019 - 31.12.2019 Data e vlerësimit:  05.06.2020 Zyrtari raportues:  Nertila Seitaj Pozicioni i zyrtarit raportues:  Pergjegjes Sektori
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	Ndarja Ç: Sjellja profesionale
	Në këtë ndarje, zyrtari raportues komenton në mënyrë të veçantë sa më poshtë:
	Vlerësimi i përgjithshëm i rezultateve në punë
	Vlerësimi i përgjithshëm i rezultateve në punë është bazuar në performancën e nëpunësit gjatë realizimit të objektivave të mësipërme të miratuara dhe rezultateve të arritura në sjelljen profesionale.
	Vlerësimi:
	Jo kënaqshëm (4):Nëpunësi nuk i ka realizuar objektivat dhe nuk ka përmbushur pritshmëritë lidhur me qëndrimin dhe sjelljen profesionale;
	Kënaqshëm (3):Nëpunësi ka realizuar kënaqshëm objektivat dhe ka treguar një sjellje dhe qëndrim profesional relativisht të mirë;
	Mirë (2):Nëpunësi ka realizuar mirë objektivat dhe ka treguar një sjellje dhe qëndrim profesional të mirë;
	Shumë mirë (1):Nëpunësi ka realizuar shumë mirë të gjitha objektivat dhe ka treguar një sjellje dhe qëndrim profesional të dalluar nga të tjerët;
	Ndarja D: Nënshkrimi
	Nënshkrimi i Nëpunësit Civil:
	Data:
	Ndarja E: Plani i zhvillimit profesional të nëpunësit
	Qeveria e Shqipërisë është e angazhuar të mbështesë zhvillimin profesional të të gjithë nëpunësve, përmes trajnimit dhe formimit, caktimit të detyrave që ndihmojnë në zhvillimin e aftësive dhe fitimin e përvojës, krijimit dhe shkëmbimit të njohurive duke mësuar të tjerët dhe duke nxënë njëkohësisht.
	Kjo ndarje e formularit përmban:
	- Kërkesat e nëpunësit për trajnim dhe mundësi për zhvillim profesional
	- Propozimet e zyrtarit raportues për trajnim dhe zhvillim profesional
	Nëpunësi: Anila Bej për
	Periudhën: 01.07.2019 - 31.12.2019
	Fushat për ecjen përpara/ngritjen profesionale (trajnimi ose zhvillimi i veçantë që kërkohet)
	Nisma për trajnim/zhvillim profesional(kurse ose mundësi të veçanta; si do të shfrytëzohen në të ardhmen)
	1. Administrimi publik
	1.
	Rekomandimet/ kërkesat e miratuara:
	Nënshkrimi i zyrtarit autorizues: Alban Dokushi
	Data: 18-05-2020


