Dritan MUSTAFA
Chief Executive Officer – Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv
Mr. Mustafa joined Tirana Bank on December 2014 as Deputy Managing Director and was
appointed as Acting CEO on January 2015, taking over the responsibility of the Chairman of the
Executive Committee, Deputy Chairman of the Board of Directors of Tirana Bank and member
of the Board of Directors of Tirana Leasing. As of November 2016, Mr. Mustafa is assigned the
duty of Chief Executive Officer of Tirana Bank.
He has a banking experience since 1995 working in banks like BKT, NBG and Credit Agricole,
mostly on managerial positions, including the position of Deputy General Director since 2004.
Mr. Mustafa is a graduate from the University of Tirana in Business Administration and holds an
MBA degree from International Hellenic University, Thessaloniki.
Z. Mustafa u bë pjesë e Triana Bank në Dhjetor 2014 si Zv. Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv
dhe u emërua Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv i Komanduar në Janar 2015, duke marrë
përsipër përgjegjësine e Kryetarit të Komitetit Ekzekutiv, Zv. Kryetarit të Këshillit Drejtues të
Tirana Bank dhe Anëtarit të Këshillit Drejtues të Tirana Leasing. Që prej Nëntorit 2016, z.
Mustafa është ngarkuar me detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv në Tirana Bank.
Z. Mustafa ka eksperiencë në sistemin bankar prej vitit 1995 në banka si BKT, NBG dhe Credit
Agricole, kryesisht në pozicione drejtuese duke përfshirë edhe pozicionin e Zv. Drejtorit të
Përgjithshëm që prej vitit 2004. Z. Mustafa është diplomuar në Universitetin e Tiranës në degën
Administrim Biznes dhe zotëron një diplomë Master për Administrim Biznesi akorduar nga
International Hellenic University, Selanik.

Eralda TAFAJ (Gurga)
Chief Operational Officer – Drejtore e Divizionit të Operacioneve
Mrs. Tafaj has 11 years of experience in the Banking sector, covering important positions such
as Head of Internal Audit and Deputy Chief Operations Officer in Emporiki Bank Albania
(currently Credit Agricole Albania Bank) and since August 2009, she has been covering the
position of Chief Operations Officer in NBG Albania. She has also worked for 3 years in KPMG
and 1 year in UNDP, at the beginning of her professional career.
Mrs. Tafaj has a Bachelor’s Degree in Business Administration from the University of Tirana and
also holds a MBA in Economy, with major in Management from the University of Tirana.
Znj Tafaj ka një përvojë 11 vjeçare në sektorin bankar, duke mbuluar poste të rëndësishme të
tilla si Drejtore e Auditimit të Brendshëm dhe Zëvendës Drejtore e Operacioneve në Bankën
Emporiki në Shqipëri (aktualisht Banka Credit Agricole në Shqipëri) dhe që nga muaji gusht
2009 ajo ka mbuluar pozicionin e Drejtores së Operacioneve në NBG Shqipëri. Ajo gjithashtu ka
punuar për 3 vjet për KPMG dhe 1 vit për UNDP, në fillim të karrierës së saj profesionale.
Znj Tafaj ka një diplomë Bachelor në Administrim Biznesi nga Universiteti i Tiranës dhe
gjithashtu një MBA në Ekonomi, në fushën e Menaxhimit po në Universitetin e Tiranës.

Manjola CAPO
Head of Credit Division - Drejtore e Dizivionit të Menaxhimit të Kredisë
Mrs. Capo, born in 1976, graduated in Economics, Finance Banking from Tirana University,
joined Tirana Bank in 2005 as Corporate Relationship Officer, bringing a 4 year experience from
Albanian banking market. In 2007 she was promoted to the position of Corporate Relationship
Manager and later on to Assistant Manager of Corporate Department. After a successful track
record of 5 years in Corporate Banking, in 2010, Mrs. Capo was appointed Manager of Credit
Risk Department, now a Division and since June 2011 is also Member of Executive Committee
of Tirana Bank, member in ALCO committee and member of Credit Committee.
Znj. Capo, lindur në vitin 1976, diplomuar në Shkenca Ekonomike, specializuar në Financë
Bankare, bashkohet me Tirana Bank në vitin 2005 si Oficer i Marrëdhënieve të Korporatës,
duke sjellë një eksperiencë 4 vjeçare nga tregu bankar shqiptar. Në vitin 2007 emërohet
Drejtuese e Marrëdhënieve të Korporatës. Pas një pune 5 vjeçare të suksesshme në
Korporatën Bankare, në vitin 2010 emërohet Drejtore e Departamentit të Menaxhimit të Riskut
të Kredisë, tashmë Divizion dhe nga Qershori 2011 është Anëtare e Komitetit Ekzekutiv të
Tirana Bank, anëtare e Komitetit të Kredisë, Komitetit të Menaxhimit të Aktiveve dhe Pasiveve
(ALCO).

Konstantinos Tsigaras
Chief Financial Officer – Shef Oficer Financiar
Mr. Tsigaras carries a 24 years of experience both in financial services sector, as well as, for
several industrial firms. He is a member of Economic Chamber of Greece.
His entire career has been exposed in the area of financial and management accounting,
reporting, financial management, all aspects of taxation, and in some cases responsible for the
treasury function and in projects concerning risk function.
His knowledge and experience is not limited to banking but, also to industrial firms. He used to
have under his supervision operations like mutual funds, leasing, stock financing, stock
brokerage, factoring and insurance brokerage/bank assurance operations, usually via separate
companies of the bank group. He also had main role in the successful implementation, and
follow up, of some mortgage and corporate loans Securitization Projects.
Before joining Piraeus Bank, he was working as Financial Manager of Millennium Bank Group in
Greece for almost 10 years, a fully own subsidiary bank of “Millennium Banco Commercial des
Portugues”, operating in Greece through 180 banking branches and 3 associated/specialized
companies.Mr. Tsigaras holds a Bachelor in Business Administration (BBA) degree from Athens
School of Economics and Business, a Master’s of Science degree awarded from Birmingham
Business School in UK, with specialization in Finance and Accounting.
Z. Tsigaras mbart një përvojë 24 vjeçare si në sektorin e shërbimeve financiare, ashtu edhe në
atë të firmave industriale. Ai është anëtar i Dhomës Ekonomike të Greqisë.

Gjatë gjithë karrierës së tij, është përballur me fushat e menaxhimit financiar dhe kontabilitetit,
raportimit, menaxhimit financiar, të gjitha aspekteve të tatimeve, në disa raste përgjegjës për
funksionet e thesarit dhe në projekte që kanë të bëjnë me funksionin e riskut.
Njohuritë dhe përvoja e tij nuk janë kufizuar vetëm në sektorin bankar, por edhe në ato të
firmave industriale. Ai ka pasur nën mbikqyrjen e tij operacionet e fondeve të ndërsjella, qiratë
financiare, financimin e stoqeve, Stock broker dhe broker i sigurimeve/operacioneve të sigurimit
të bankës, zakonisht, me anë të kompanive të veçanta të grupit bankar. Ai, gjithashtu, kishte
rolin kryesor në zbatimin e suksesshëm dhe ndjekjen e projekteve të sigurimit të hipotekave dhe
kredive të korporatave.
Përpara se t’i bashkohej Bankës së Pireut, ai ka qenë menaxher i financave të Millennium Bank
Group në Greqi për gati 10 vjet, degë e bankës "Millennium Banco Commercial des Portuges”,
e cila operon në Greqi përmes 180 degëve bankare dhe 3 kompanive të lidhura. Z. Tsigaras
është diplomuar për Administrim Biznesi nga Athens School of Economics and Business dhe ka
diplomë Master i Shkencave nga Birmingham Business School, në Mbretërinë e Bashkuar, me
specializim në Financë dhe Kontabilitet.

Elona GJIPALI
Head of Recovery Banking Division – Drejtore e Divizionit të Rekuperimit Bankar
Mrs. Gjipali holds a Master in Banking from New York University of Tirana and a Bachelor’s
Degree in Economics from the University of Tirana.
Mrs. Gjipali joined the Group on October 2001, she holds 15 years of experience in the Albanian
Banking sector, holding senior positions such as Head of Internal Audit of Tirana Bank for 12
years.
Since 2013 she is a member of the Executive Committee of the Bank.
Znj Gjipali ka një Master në Drejtimin Bankar nga Universiteti “New York” i Tiranës, gjithashtu
dhe një Diplomë Bachelor në Ekonomi nga Universiteti i Tiranës.
Znj Gjipali iu bashkua grupit në tetor të vitit 2001, ajo ka 15 vjet përvojë në sektorin bankar
shqiptar, duke mbajtur poste të rëndësishme si Drejtore e Auditit të Brendshëm të Tirana Bank
për 12 vjet.
Që nga viti 2013 ajo është anëtare e Komitetit Ekzekutiv të Bankës.

