Dritan MUSTAFA
Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv
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.

Konstantinos TSIGARAS
Drejtues Financiar
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.

Eralda TAFAJ (Gurga)
Drejtuese e Divizionit të Operacioneve
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
Drejtore e Dizivionit të Kredisë
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).

Elona GJIPALI
Drejtore e Divizionit të Rekuperimit Bankar
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.

Znj. Eranda Shehu
Drejtuese e Retail-it
Znj. Shehu iu bashkua Bankës në qershor të vitit 1999, ndërsa që nga viti 2016 mban pozicionin e
Drejtueses së Retail-it dhe njëkohësisht është anëtare e Komitetit Ekzekutiv të Bankës.
Znj. Shehu ka 24 vjet përvojë në sektorin e shërbimeve financiare, duke mbuluar pozicione të larta si
Drejtore e Financave në Institucionin e Sigurimeve Shoqërore në Kukës, Dealer dhe Drejtore e Divizionit
të Thesarit dhe Tregjeve Financiare në Tirana Bank.
Znj. Shehu zotëron një Master në Bankë nga Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë dhe një Diplomë Bachelor
në Industri dhe Financë nga Universiteti i Tiranës.

