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Kualifikimet Kryesore
Ekonomiste me experiencë 21 vjecare në financat publike,
- diplomuar në Universitetin e Tiranës për Finance në 1990;
- diplomuar në Shkollën Kombëtare të Thesarit-ENT në France (1993-1994);
- diplomuar për Kontabilitetin Publik dhe Auditimin nga Instituti i Çertifikuar për Financat
Publike dhe Kontabilitetin-CIPFA i Mbreterisë së Bashkuar (2003-2006), niveli “Post
Master” njohur nga Ministria e Arsimit;
- liçensuar nga Ministria e Financave „Kontabël i Miratuar‟ (2005).
Hartuese e akteve ligjore dhe rregullimeve nenligjore per kontabilitetin publik për institucionet
buxhetore, me experiencë të gjate në fushen e menaxhimit financiar dhe kontrollit, punën me
projektet me financim të huaj, prezantime ne konferenca te ndryshme nderkombetare per financat
publike, MFK, Kontabilitetin Publik, etj,

dhe trajnere per standardet nderkombetare te

kontabilitetit IFRS dhe IPSAS.

Eksperienca Profesionale
2009 ne vazhdim
2005 – 2008
1998 - 2004
1993 – 1998
1991 – 1993

Drejtore e Njesise Qendrore te Harmonizimit per Menaxhimin Financiar
dhe Kontrollin ne Ministrine e Financave
Drejtore e Thesarit ne Ministrine e Financave
Pergjegjese Sektori per kontabilitetin publik ne Drejtorine e Kontabilitetit
te Ministrise se Financave
Specialiste ne Drejtorine e Thesarit te Ministrise se Financave
Ekonomiste Buxheti dhe Llogaritare e Pare ne Rektoratin e Universitetit
te Tiranes.

,

Anetaresime ne trupa profesionale dhe grupe pune:
Kryetare e Komisionit te certifikimit te Auditeve te Brendshem (2012 e ne vazhdim).
Anetare e Bordit te Kontrollit te Brendshem Financiar Publik ne Ministri te Financave (2011 e
vazhdim).
Anetare e Keshillit Kombetar te Kontabilitetit (2013 e vazhdim)

Kryetare e zgjedhur e forumit te Thesarit per vendet e Evropes Lindore dhe Azise Qendrore
(ECA), mbeshtetur me projektin PEMPAL nga Banka Boterore dhe donatore te tjere (2009 2012).
Drejtuese funksionale e projektit per informatizimin e Sistemit Financiar te Thesarit te Shqiperise,
financuar me kredi te bankes Boterore (2005-2007), projekt menaxhere nga pala perfituese (MF)
per projektet IPA ne fushen e menaxhimit financiar dhe kontrollit (2008 ne vazhdim).
Koordinatore e vendit per projektin rajonal te ngritjes se kapaciteteve ne fushen e kontabilitetit
publik (implementuar nga CEF, Slloveni) 2003-2007
Anetare e grupit te punes per draftimin e Ligjit Organik te Buxhetit (2003-2008)
Kryetare e grupit per hartimin e kuadrit ligjor per Menaxhimin Financiar e Kontrollin (2009-2010)
Kryetare e grupit per sigurimin e cilesise se perkthimit te standardeve nderkombetare te
kontabilitetit IFRS dhe IPAS (2007-2008).
Kryetare e Komitetit te Auditimit te Bankes se Kursimeve, sot RFZ Bank (2002-2004), caktuar
nga Ministri i Financave.
Anetare e komitetit te Auditit per Banken Bujqesore (1997-1999), caktuar nga Ministri i
Financave.

Gjuhet e huaja: Anglisht, Frengjisht dhe Italisht

