Curriculum Vitae
1.
2.
3.
4.
5.

Emri dhe Mbiemri
Datlindja
Gjendja Civile
Kombesia
Ardresa

6.

Edukimi Arsimor

Hysen Cela
28 Dhjetor 1959
Martuar
Shqiptare
Rr. Brigata VIII, P.8/1, Ap.14
Tirane

(Nga data deri me daten)

Fakulteti i Ekonomisë,
Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Ekonomisë,
Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Ekonomisë,
Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Ekonomisë, UT
Ministria e Arsimit dhe Sporteve

1979-1983
1999 -2002
2011
2015

7.

Institucioni

Anglisht
Italisht
Gjermanisht

Studimet e doktoratures Titulli Doktor i Shkencave ekonomike (Dr)
Profesor i Asociuar (Prof.As. Dr.)
Profesor (Prof.Dr.)

Në të lexuar

Në të folur

Në të shkruar

1
2
3

1
3
3

1
3
4

Antarësia në Organizma Profesionale:
2000 - ne vazhdim
2010 - ne vazhdim
2006 - 2012

9.

Ekonomist per industrine

Gjuhet e Huaja (1 – shkalla më e lartë e të zotëruarit)

Gjuha e huaj

8.

Diploma e fituar

Anëtar i Institutit të Kontabilistëve të Miratuar (IKM)
Anetar i Institutit te Ekspeteve Kontabel te Autorizuar (IEKA)
Zv/kryetar i Këshillit Kombetar të Drejtimit per reformen ne fushen e kontabilitetit dhe
te auditimit, anetar i Grupit te zbatimit te reformes (RIG), (Ministria Financave).

Titujt Akademike
2002
2011
2015

Doktor i Shkencave Ekonomike
Profesor i Asociuar
Profesor

10. Titujt Profesionale
2012
1998
2008

EKR (Ekspert kontabel i Regjistruar)
KM (Kontabilist i Miratuar)
Auditues i Brendshem

11. Pozicionet aktuale kryesore
President - Instituti i Eksperteve Kontabel te Autorizuar te Shqipërisë (IEKA)
Anetar i Komitetit Ekzekutiv - Fédération des Experts-Comptables Mediterranéens (FCM), Rome, Itali

Ortak Angazhimi auditimi dhe Administrator – NH EuroConsult.shpk – Member of EuraAudit Internationalregjistruar në Regjistrin Publik te EKR-ve të IEKAs.
Kryetar i Komitetit te Auditimit – BKT, Banka Kombetare Tregtare.
Ekspert i Jashtem – Kontrolli i Larte i Shtetit
Short term Consultant – World Bank (CFRR Vienna)
Lektor: Ne universitetin e Tiranes (Fakulteti i Ekonomise) dhe Universitete jo-publike, ne nivelin e parë
(Bachelor) dhe ne studimet Master, ne disiplinat: Etika e Biznesit, Menaxhimi i Projekteve, Standardet
kombëtare të kontabilitetit, Standardet ndërkombëtare të raportimit financiar (IFRS-të) dhe Auditim e dhënie
sigurie sipas Standardeve ndërkombëtare të auditimit.
Trainer (lektor) në Kontabilitet dhe Auditim - Standardet kombëtare të kontabilitetit – kurse trainimi me
anëtarët e IKM-së, te IEKAs, Shqiperi dhe ShkCAK, Kosove, dhe të tjerë anëtare të profesionit. Trainer në
auditimin e brendshëm dhe të jashtëm dhe në kontrollin e brendshëm.
12. Kualifikimet kryesore










Kualifikuar ne fushen e Buxhetimit ne pushtetin lokal (1995) - Caledonian University ne Glasgow, Skoci.
Kontabilist i Miratuar (KM) (1998) - Certifikatë e lëshuar nga Ministri i Financave.
Trainer në kontabilitet dhe auditim (1999) - Certifikatë e lëshuar nga CNCC & OEC, France dhe ICAS,
Skoci, UK, Programet PHARE AL 9708, D1-97-01 – Zhvillimi institucional i IEKAs.
Kualifikime te vazhdueshme – Programi i Avancuar i Rregullimeve në Kontabilitet dhe Auditim (REPARIS)
(2006-2016) – Certifikata të lëshuara nga World Bank, CFRR Viena.
Kualifikuar në fushën e Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) nga IMCL, UK (2007)
– Asistent në trainimin e trainerëve.
Trainer në Auditimin e brendshem bazuar në vlerësimin e rrezikut (2008) në Yorkshire, UK – Certifikate e
lëshuar nga The IIA, UK & Ireland (Instituti i Audituesve të Brendshëm i Anglisë dhe Irlandës).
Kontabilist i Miratuar (KM) 1998
Ekspert Kontabel i Regjistruar (EKR) - (2010).
Trajnime te vazhdueshme ne fushen e kontabilitetit, auditimit dhe menaxhimit financiar

13. Veprimtari të tjera kualifikuese
1992. Programi - Manaxhimi dhe Ekonomia e Tregut - Seminar trainimi, sponsorizuar nga USAID, dhe realizuar
nga Universiteti i Nebraskës Linkoln, dëshmi kualifikimi.
1992 - 1993. Vizitë studimore trainuese pranë Institutit Federal të Punës, Nuernberg, Gjermani (3 javë) kualifikim për shërbimet e punësimit.
1993-1995. Kualifikim mbi tregjet e punës, në kuadrin e projektit të Bankës Botërore “Zhvillimi i Tregut të
Punës në Shqipëri” manaxhuar nga AMU International Suedi dhe FAS International Irlandë. (2 jave).
1994-1995. Vizita studimore dhe trainim në ceshtjet e punësimit dhe te pageses se papunësisë - Ministria e
Punës e Danimarkës dhe Autoritetet kombëtare të trainimit profesional dhe sgurimet shoqërore në Suedi
(AMU International) dhe Irlandë (FAS International). (8 jave).
1997-1999. Përfundimi i studimeve pasuniversitare (SHPU), FE, UT.
1998-1999. Kualifikim në kontabilitet dhe auditim – në kuadrin e programit PHARE AL 97-08, D1-97-01
“Development of the Institute of Chartered Accountants of Albania (IEKA)”, në Tiranë (IEKA) dhe Francë (CNCC
& OEC). Çertifikatë “Trainer në Auditim”.
Maj 2000, Maj 2002. Vizita studimore në ICAS Skoci, fokusuar në veprimtarinë e Institucionit dhe të firmave
profesionale të auditimit.
Mars 2002. Prezantimi në Fakultetin e Ekonomisë, UNiversiteti i Tiranes i punimit të disertacionit “Roli i etikës
në zhvillimin e një biznesi të sukseshmëm”.

Shtator 2002 – Mbrojtja prane Komisionit te Larte Shteteror (KKSH), e titullit “Doktor i Shkencave
Ekonomike”.
2007 - Trainer në standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) në sesionet e trainimit te
organizuar nga IMCL, UK me traineret e perzgjedhur nga Ministria e Financave.
2011 - Titulli akademik - Profesor i Asociuar ne Ekonomi - Universiteti i Tiranes.
2011 - Trainer ne Standardet Ndërkombetare të Qartësuara të IFAC-ut (Clarified ISAs), sesione me anetaret e
shoqatës së kontabilistëve të certifikuar dhe audituesve të Kosovës.
2015 - Titulli akademik – Profesor - MInistria e Arsimit dhe Sporteve
14. Ekperienca të vecanta dhe/ose angazhime specifike

Nga data deri
me datën

Vendi i
angazhimit

Entiteti

Pozicioni

Përshkrimi i punës

2015 - 2016

Tirana

World Bank

Short term
Consultant

Shkurt - Mars
2012

Tirana

Ekspert Lokal

Qershor 2011

Prishtine,
Kosove

GIZ Project - Support
to the Ministry of
European
Integration.
(SMEI II)
Universiteti
shteteror i Prishtinës

Lektor

Kontabiliteti financiar me fokusin
tek SME-te - per studimet MASTER "
Enterpreneurship and Local
Economic Development (ELED) ne
Shqipëri, Maqedoni e KosovëTempus project Nr. 145061-Tempus
1-2008-1-UK Tempus-JPHES

Maj - Qershor
2011

Tirana

AKEP (Autoriteti i
Komunikimeve
Elektronike dhe
Postare)

Ekspert

Vleresimi i mënyrës së percaktimit
te formules per vendojen e tarifave
te operatoreve telefonike

Maj _ Shtator
2011

Prishtine,
Kosove

SHKCAK- Shoqata e
kontabilisteve dhe
audituesve të
certifikuar të
Kosovës

Lektor

Trainim ne SNA per anetaret e
SHKCAK-se te Kosoves

Janar –
Qershor 2010

Tirane

GTZ - DPUK

Ekspert lokal

Percaktimi i formules per llogaritjen
e tarifave dhe cmimeve ne sektorin
e ujesjellesave

Korrik 2008 –
Dhjetor 2009

Tiranë

Ministria e
Financave

Anëtar i
grupit te
punës

Hartimi i ligjit për auditimin
ligjordhe profesionin e audituesit e
të kontabilistit

Benchmark Analyses of Education
programs for CPA title. Main
differences on accountancy
education compared with
International Benchmark
Kooperimi teknik ne mbeshtetje te
perafrimit te legjislacionit me Acquis
(Direktivat e kontabilitetit dhe te
auditimit)

Maj 2007 Janar 2008

Tiranë

IMCL ltd
(International
Management
Consultants,
London, UK)

Rishikues i
SNRF-ve te
perktheyra
dhe trainer ne
SNRF

Rishikimi i SNK/SNRF-ve te
perkthyera ne shqip dhe asistence
ne trainimin e trainereve

Qershor 2006 –
Dhjetor 2006

Tiranë

UNDP Albania

Ekspert lokal
për hartimin e
p/ligjit të
kontabiletit
në sektorin
publik

Punë në grup me dy ekspertë të
huaj për analizën, rishikimin e
gjendjes dhe hartimin e ligjit të të
kontabilitetit në sektorin publik

Maj - Qershor
2006

Tiranë

Ministria e Arsimit
dhe shkencës

Ekspert në
hartimin e
ligjit për
arsimin e lartë

I ngarkuar për të hartuar pjesën e
qeverisjes dhe të autonomisë në
p/ligjin për arsimine lartë në RSH

2004 - 2006

Tiranë

EC, CARDS 2003

Ekspert lokal

I ngarkuar me komponentin e
pagave - punë në grup për
inkurajimin e reformimit të sistemit
të shërbimit civil në Shqipëri

Prill 2004

Tiranë

Banka Botërore
(Projekti SEED)

Konsulent
afat shkurtër

Rishikimi i lizingut, parë nga
këndvështrimi tatimor e kontabël

2003- 2004

Tiranë

Banka Botërore
(Projektligji për
kontabilitetin e
shoq. tregtare)

Asistent i
ekspertit të
huaj

Dhënie asistence në hartimin e ligjit
të ri për kontabilitetin

15. Eksperienca profesionale

Nga data deri me
datën

Vendi i
angazhimit

2012 – ne vazhdim

Tiranë

2009 - ne vazhdim

Tiranë

2003 e në vazhim

Tirane

Entiteti
Instituti i
Ekspertëve
Kontabël të
Autorizuar (IEKA)
Instituti i
Ekspertëve
Kontabël të
Autorizuar (IEKA)
NH EuroConsult
shpk (ish AI EI
Auditors shpk)

Pozicioni

Përshkrimi i punës

President
(kryetar i
keshillit)

Mbikeqyrje dhe drejtimi i
veprimtarisë së perditshme te
Institutit.

Drejtor
ekzekutiv

Drejtimi i veprimtarisë së
perditshme te Institutit.

Partner

Menaxhimi i projekteve dhe i
marredhenieve me klientet

2004 - 2009

Tiranë

Instituti i
Ekspertëve
Kontabël të
Autorizuar (IEKA)

Drejtor teknik

Ofrimi i sherbimeve per
Institutin, në fushën e
standardev profesionale, të
etikës dhe edukimit dhe
marrëdhëniet me jashtë

2005-2008

Pogradec

Strabag Ag,
Viene, Austri

Perfaqsues
tatimor

2000- 2004

Tirane

Instituti i
Ekspertëve
Kontabël të
Autorizuar (IEKA)

Drejtor
ekzekutiv

1993 e në vazhdim

Tiranë

Fakulteti i
Ekonomisë,
Universiteti
Tiranës

Pedagog i
Jashtëm

2001 – e në vazhdim

Tiranë

Banka
Kombëtare
Tregtare

Kryetar i
Komitetit të
Kontrollit të
Jashtëm

2003 – 2006

Tiranë

Antar

1998 –2000.

Tiranë

Komisioni i
Mbikeqyrjes se
Sigurimeve
(KMS)
Profesionist
kontabel i
pavarur

Ndjekja e ceshtjeve te
deklarimeve dhe pagesave te
tatimeve e taksave ne emer
te shoqerise se huaj
Drejtimi i veprimtarisë së
perditshme te Institutit,
ndjekja e standardeve
profesionale, të etikës dhe
edukimit, dhe marrëdhëniet
me jashtë
Lektor në lëndët :“Manaxhimi
i Burimeve Njerëzore”,
“Menaxhim Projekti”,
“Manaxhim Biznesi”, “Etika e
biznesit”, etj
Verifikim i pavarur i
veprimtarisë së Bankës për
qëllime të qeverisjes,
raportim tek Bordi i
Drejtorëve
Mbikëqyrja e veprimtarisë së
shoqërive të sigurimeve

1995-2002

Tiranë

Fakulteti i
Ekonomisë,
Universiteti
Tiranës

Adminstrator
dhe person
kontakti

Kontabël i
Miratuar
(KM)

Konsulencë ekonomikofinanciare dhe mbajtje
kontabiliteti e përpilim i
pasqyrave financiare pranë
firmës italiane “CosmarAlbania Branch”.
Staffordshire University, UK,
Tempus Phare “Programme of
Business Administration in
Albania”, 1995-1998; “Applied
Statistics & Economics in
Tirana”, 1997-2000; “Public
Administration & financial
Management”, 1999-2000;
“Conference on Banking
Reform in Albania, 1997;
Summer Schools in Economic
and Finance, 1998, 2000, etj.

1995-1998

Tiranë

Kompania
Shtetërore e
kromeve Albkrom sh.a.
Tirane
Ministria e
Punës,
Emigracionit dhe
Ish të Përndj.
Politikë.
Zyra e punësimit
Skrapar

Zv/Drejtor i
përgjithsh.
dhe Drejtor i
Depart. të
Programimit
Përgjegjës i
Sektori

I ngarkuar me cështjet e
ekonomisë, menaxhimit dhe
të raportimit financiar të
shoqërisë

1993-1995

Tiranë

1992-1993

Skrapar

Drejtor

Skrapar

Komiteti
Ekzekutiv i rrethit
Skrapar.

Pukë

Ndermarrja
Minerare të
Nxjerrjes dhe
Pasurimit të të
bakrit F. Arrez

Shef i
Seksionit të
Industrisë
dhe te Punës
Përgjegjës i
degës
Ekonomike

Menaxhimi i aktivitetit të
zyrës, punësimi dhe
kompensimi për papunësinë
masive të fillim viteve 90-të
I ngarkuar me cështjet e
industrisë dhe të punës në
rreth

1990-1992

1983-1990.

I ngarkuar me sektorin e
Pagesës dhe të Sigurimit për
Papunësinë

I ngarkuar me planifikimin
dhe cështjet e raportimit
financiar

16. Studime, Artikuj, Botime
Studim:
“Gjendja dhe perspektivat e shoqërive aksionere në industrinë minerare në Shqipëri. Rasti i
shoqërisë Sh.A.Albkromi” Tirane. Konferenca Kombëtare “Zhvillimi Ekonomik në Shqipëri” 1996 (bashkëautor)
Artikull:
“Zhvillimi i SME-ve në ekonominë shqiptare, problemet e financimit të tyre”. Konferenca
ndërkombëtare për Bankat. 1997 (bashkëautor)
Kumtesë:
“Business Ethics in Albanian Business - Etika e Biznesit në mjedisin shqiptar” Forumi i III -të
Ndërkombëtar i Chemnitzit, Gjermani 1999 (bashkëautor)
Artikull:
"Roli dhe Mundësite e Profesionit kontabël në luftën globale për parandalimin e fenomeneve të
rryshfetit dhe korrupsionit", 2000, botuar në revisten “Ekonomia dhe Biznesi” Nr.6, 2000
Artikull:
"Professional Education and Training system for Auditors in Albania" Qershor 2000 – paraqitur
në Takimin e katërt të SEEPAD-it (Partneriteti për zhvillimin e profesioneve kontabël në vendet e Europës
Juglindore) në Banja Luka, Republika Srbska, Federata e Bosnje Herzegovinës
Artikull:
"Çështje të etikës dhe transparencës në paraqitjen e informacioneve nga sipërmarrjet
ekonomike". Ekonomia dhe Tranzicioni 2002.
Punimi i disertacionit per titullin Doktor i shkencave ekonomike : "Roli i etikes ne menaxhimine nje biznesi te
suksesshem".
Artikull
"Cështje të organizimit të profesionit të audituesit ligjor në Shqipëri" – botuar në revistën
periodike “Kontabiliteti bashkëkohor”–Kosove, Nr.1. Nentor 2003.

Monografi:

"Etika dhe Biznesi", Tirane 2003.

Artikull "Burimet njerezore kontribuojnë direkt në rritjen dhe zhvillimin e ekonomik të vendit". Revista
ekonomike “Alternativa” Sofia, Bullgari, Maj 2004.
Artikull "Human resource Development – key factor for a sustainable development in Albania", Split,
Croatia, "Mangament" Vol. 9. 2004
Kumtesë:
"Roli i profesionit të ekspertit kontabël në përmirësimin e qeverisjes së ndërmarrjes" - 31 Janar –
1 Shkurt 2001 (bashkëautor) – paraqitur në seminarin me titull “Mbi Qeverisjen e shoqërive aksionere – organizuar
nga FSCV, USAID dhe Komisioni i Letrave me vlerë në Tiranë
Artikull
"Drejt standardeve te reja te raportimit financiar dhe të auditimit – Sfida e Shqiperise ne
zbatimin e standardeve Nderkombetare te raportimit Financiar" – mbajtur në takimin e OECD-së në Oher,
Maqedoni, Qershor 2004 – Publikuar nga OECD.
Konferenca kombetare – Paraqitja e studimit “Atonomia Financiare e Shkollave të Larta” (2004) - Grup autorësh –
me pjesëmarrje të përfaqësuesve të Ministrisë e Arsimit, Financave, Institucioneve të Arsimit të Lartë në vend,
Akademisë së Shkencave, komunitetit ët biznesit dhe palëve të tejra të interesauara.
Studimi
"Mbi mekanizmin qe perdoret per adoptimin e autonomise financiare te institucioneve te
arsimit te larte" (2005) – mbajtur në konferencën kombëtare të organizuar nga SOROS dhe Minisria e Arsimit
botim SOROS (NOSA)
Kumtesa
“Profesioni i Audituesit dhe standardizimi kontabël” (Dhjetor 2008) - Konferenca kombëtare e
Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit “Standardet Kombëtare të kontabilitetit – një hap i ri cilësor”
Konferenca ndërkombëtare– REPARIS (2007) – "Vlerësimi i standardeve dhe kodeve – rruga drejt Europes",
organizuar nga Ministria e Financave dhe Banka Botërore e Komisioni Europian - Drejtues i konferences - paraqitja
e studimit mbi standardet e kodet.
Paraqitje per projektligjin e kontabilitetit në sektorin publik - Tavolina e rrumbullaket (2007) – organizuar nga
UNDP, Ministria e Financave dhe palet e interesuara nga pushteti qendror e vendor –
Kumtesë
"Auditor`s Profession and its role to a reliable financial reporting – Consideration on audit
profession regulation in Albania.” - Konferenca e dytë ndërkombëtare e IEKAs “ Janar 2008
Kumtesë:
"Cilësia e informacionit- rëndësia për përdoruesit e tij, - Sfidat dhe rrugët e rregullimit të
profesionit kontabël", Qershor 2008- Konferenca e dytë mbarëkombëtare e profesionistëve të rinj të kontabilitetit.
Paper
“Accountancy profesion and country economic growth” - Konferenca ndërkombëtare “Economic
Integration into European Union – Challenges and opportunities 22,23 December 2008, Tetove, Macedonia
Artikull
“Relations between ethics and professional career of statutory auditors” abstract submitted
(Janar 2009)
Konferenca ndërkombëre e departamentit të Menaxhimit të Fakultetit të Ekonomisë –
Challenges of Management during Transitions
2010 - Praktika e kontabilitetit te drejtimit ne Shqiperi – pare nga kendveshtrimi i globalizimit - Contemporary
Economics issue 3/2010, vol. 15 - Bashkeautor

2011 - The Attitudes Towards Ethics - The Case Of a Developing Audit Profession - Emerald, Journal of Applied
Accounting Research - Bashkeautor
2004 -2014 – Artikuj per kontabilitetin dhe auditimin (rreth 400 faqe) publikuar ne disa numra te revistes KF&A
2013 - Business Ethics for managers, accountants and financiers revised students` text book
2014 - International Accounting Standards – Better Auditing Performance Online Interdisciplinary Research Journal
(bimonthly) Vol.IV.

2015 - The Protection of Mortgage Loan Consumers in Albania (Co-author)- International Journal of
Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064

17. Tekste dhe leksione te parashkruara
Etika dhe Biznesi (2003) – Tekst mësimor për studentët e degës së menaxhimit
Etika e Biznesit (2006) – Tekst mësimor për studentët e degës së menaxhimit në disa universitete në Shqipëri dhe
në Maqedoni e Kosove
Etika e biznesit dhe profesionale (2012) – Per menaxheret dhe kontabilistet - Tekst mësimor për studentët e degës
së menaxhimit në disa universitete në Shqipëri dhe në Maqedoni e Kosove
Pasqyrat Financiare sipas Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit, 2008 (bashkëautor)
Standardet Kombëtare të Kontabilitetit – shpjegime raste dhe sqarime (bashkeautor) 2007
Hyrje në Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (bashkëautor) Maj 2006
Leksione Për Etikën profesionale (2007) – Për studentët e kontabilitetit dhe studentët e degës master në
kontabilitet
Leksione: Për standardet kombëtare të kontabilitetit (2006) – Për profesionistët kontabël dhe audituesit
Leksione: Për disiplinën e auditimit dhe të kontrollit të brendshëm (2006) – Për kandidatët për auditues të
brendshëm
Leksione: Për standardet ndërkombëtare të raportimit financiar (2007) – Për studentët Master në Kontabilitet
Udhëheqja e procesit të përkthimit dhe pjesmarrja sinjifikative në përkthimin e tekstit të plotë të IFAC
Handbook, (2000, 2007, 2011) tre botimet (1999, 2006 dhe 2010 Edition), ku përfshihen të gjithë standardet dhe
deklaratate auditimit e të dhënies së sigurisë

