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ARSIMI I KRYER: 
 
 
 
 
VENDI I PUNES: 

1969-1973 kam mbaruar Fakultetin Ekonomik në 
Universitetin e Tiranës dhe jam titulluar “Ekonomist-
Kontabël”. 
 
Universiteti Ushtarak “Skenderbej” (Petagog për 
kontabilitetin) dhe në Qëndrën Studimore të 
Kontabilitetit (Private), Tirane (Drejtor dhe 
Adminstrator i Pergjithshem). 
 

EKSPERIENCE    
PUNE 

1973-1974, kam punuar si Shef i Finances ne Marinen 
Ushtarake ne Durres. 
 
1975-1987, kam punuar si Shef Finance dhe Kontrolli 
ne Komanden e Korpusit dhe te Divizionit ne Tirane. 
 
1987-1992, kam punuar si Drejtor dhe Nendrejtor, per 
problemet e Buxhetit dhe Finances ne Ministrine e 
Mbrojtjes.  
 
-1992 me kerkesen time lirohem nga ushtria me 
gradën “Kolonel” dhe tani jam “Kolonel ne 
Rezerve”.  
 



-1998 e ne vazhdim jam anetar i Shoqates se 
Kontabilisteve Shqiptare. 
 
-Me kontrata private kam organizuar kontabilitetin dhe 
financen nepermjet informatikes, ne disa shoqeri 
private te fushave te ndryshme, si dhe ne institucionet 
buxhetore si: Ministrine e Transporteve, Bashkine e 
Tiranes, Sherbimet Qeveritare, Qendren Spitalore 
Universitare Tirane, Universitetin e Vlores, 
Universitetin Bujqesor Tirane, Komisionin Qendror te 
Zgjedhjeve, Atsh etj. 
 
-Me Urdher te Ministrit te Arsimit Nr.2 dt.06.01.1999 
kam marre lejen per funksionimin e “Institucionit 
Arsimor Plotesues Jopublik” per trajnimin e 
ekonomisteve kontabel ne fushen e kontabilitetit te 
informatizuar ne shoqeri private dhe institucione 
buxhetore. 
 

KUALIFIKIMI 
PASUNIVERSITAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1989-1991, Kam perfunduar provimet pas 
Universitare prane Fakultetit Ekonomik Tirane, ne 
fushen e Finances, me rezultate shume te mira 
 
-Prej vitit 1995 e ne vazhdimësi, kam ndjekur ne 
vazhdimesi ne Ministrine e Financave dhe ne Institutin 
e Eksperteve Kontabel, kurse kualifikimi per 
kontabilitetin e ri, sistemin e tatim taksave, kontrollin e 
llogarive, politikat ekonomike ne kushtet e ekonomise 
se tregut etj. 
 
-Privatisht ne Itali, Turqi, Bullgari, Slloveni,  Greqi e 
tjera, jam njohur me sistemet kontabile te ketyre 
vendeve dhe me organizimin e punes per mbajtjen e 
kontabilitetit dhe konsulencave financiare ne disa 
studio dhe mbi bazen e ketyre pervojave dhe 
eksperiences shqiptare, kam organizuar Qendren 
Studimore te Kontabilitetit, Institucion Privat tashme 
i njohur ne Shqiperi, ne Fushen e studimeve, te 
botimeve, per mbajtjen dhe organizimin e 
kontabilitetit dhe konsulencave financiare. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MESIMEDHENIE: 
 

-Nëntor-Dhjetor 2007 kam marrë pjesë në Trajnimin e 
organizuar nga Banka Boterore për të fituar Titullin 
“Trajner për Standartet Ndërkombtare të 
Kontabilitetit” te cilën e fitova. 
 
- Nga viti 2002, Drejtojë “Qendren Studimore te 
Kontabilitetit” te rregjistruar ne gjykate si Person 
Juridik, dhe nepermjet ketij Institucioni, organizoj 
trajnime per specialistet e Fushes se Kontabilitetit të 
Informatizuar dhe të hartimit te bilancit kontabel, 
me programe bashkohore. 
 
Në vitet 1984-1992, kam dhënë mësim në “Lëndën 
e Kontabilitetit” në Shkollën e Lartë të Oficerve, ne 
Fakultetin e Ekonomisë (Prapavijës). 
 
-Nga viti 2001 e në vazhdim jap mësim në 
Universitetin Bujqësor Tiranë, si pedagog i jashtëm 
për Lëndën e “Kontabilitetit të Informatizuar “ dhe 
Lëndën e “Kontabilitetit”(Konceptet bazë të 
kontabilitetit dhe Kontabiliteti Financiar). 
 
-Në vitin 2003 kam dhënë mesim ne Universitetin e 
Tiranes, Fakultetin Ekonomik, si pedagog i jashtem per 
Lenden e “Kontabilitetit te Informatizuar” ne 
shoqerite private dhe institucionet Buxhetore. 
 
-Nga viti 2001 e në vazhdim jap mësim, në Institutin 
Privat të Formimit Profesional, si pedagog  për lëndën 
e “Kontabilitetit të Informatizuar” në shoqerite 
private si: tregëtare, prodhuese, ndërtim etj; dhe në 
institucionet buxhetore. 
 
-Nga viti 2002 e në vazhdim, ne Kolegjin e Mbrojtjes 
jap leksione per Buxhetin dhe Shpenzimet e Mbrojtjes. 
 
 -Gjatë vitit 2001, në Universitetin e Vlorës, kam 
dhënë leksione për “Kontabilitetin e Informatizuar” 
me disa grupe studentësh. 
 



- Nga viti 2004 e në vazhdim jap mesim ne 
Universitetin Ushtarak Skenderbej, si pedagog 
definitiv ne Lenden e Kontabilitetit (Konceptet bazë 
dhe kontabiliteti financiar). 
 

- Nga viti 2007 e ne vazhdim, jap leksione ne 
Universitetin e Prishtines dhe Akademin e 
Formimit Profesinal (Kosovë) per Lëndën e 
Kontabilitetit. 

 
AKTIVITETE TE 
TJERA 

-1995 e ne vazhdim jam anëtar i  Shoqatës Shqiptare 
të Atlantikut dhe kryej detyrën e Drejtorit të Buxhetit 
(financës) në këtë shoqatë. 
 
-Kam marre pjese ne disa konferenca e seminar
nderkombetare (Angli, Francë, Itali, Portugali, Greqi
Bullgari, Turqi, Slloveni, Sërbi, Hungari, Rumani, etj)
ku kam diskutuar per problemet ekonomike-financiare, 
dhe ato te integrimit te Shqiperise ne strukturat Euro
Atlantike. 
 
-Nga 2004 e ne vazhdim jam pjesemarres i rregullt në 
pozicionin e eksperitit ne Sesionet e posaçme të OKB-
së që organizohen çdo vit në Gjenevë për Standartet 
Ndërkombtare të Kontabilitetit. 
 
-Në vitin 2006, Pjesëmarrës ne Kongresin e 17-të 
Boteror te Kontabilitetit te organizuar ne Stamboll, per 
Standartet Ndërkombëtare të Kontabilitetit,organizuar 
nga IFAC. 
 
-Shtator 2008, Pjesemarres ne konferencen 
“International Financial Reporting and Compliance” 
Madrid, Spanje. 
 
-Korrik 2007 – Gusht 2008, Anetar i Komisionit te 
Apelimit Tatimor prane Ministrise se Financave. 
 
-Maji 2009, Anetar i Këshillit Kombëtar të 
Kontabilitetit (Miratuar nga Këshilli i Ministrave i 



Republikës së Shqipërisë). 
-Jam autor i librave:“Kontabiliteti i informatizuar ne 
shoqerite private”, “Kontabiliteti i informatizuar ne 
institucionet buxhetore”,”Biznesi,politika fiskale dhe 
Shqipëria në tranzicion” . 
 
-Jam bashkëautor ne Monografin “Buxheti dhe 
Shpenzimet e Mbrojtjes”. 
 
-Jam bashkëautor në Librin “Kontabiliteti” 
 
-Jam bashkautor ne studimin “Gjendja sociale e 
ushtarakeve dhe integrimi i tyre ne ekonomine e 
tregut”. Studim i cili eshte pjese e projekteve te Paktit 
te Stabilitetit dhe ka filluar zbatimi ne kushtet e 
Shqiperise. 
 
 -Jam autor i disa shkrimeve ne revista te njohura dhe 
gazeta per problemet financiare dhe te kontabilitetit. 
 

TITUJ DHE GRADA 
SHKENCORE: 

-Me 29.06.1999 kam marre Graden Shkencore 
“DOKTOR” ne fushen e Financave  Publike. 
 
-Me 10.03.2004,Kam marre graden shkencore  
“ Profesor I Asociuar” . 

 
GJUHE E HUAJ: 
 
 

-Gjuhe italiane (me deshmi) 
-Njohuri ne gjuhen angleze (me deshmi)  
-Njohuri te gjuhes greke. 

 
 
Tirane, më 15.10.2009        
 
                  Prof.As. Dr. Agim  BINAJ 
                             Rruga “Stavri Vinjau”Ap.3/2, Tirane 

Tel/Fax. ++355 4 234568                                                              
Mail:agimbinaj01@hotmail.com 

 
 
 
 



 
 
 
 

 


