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Emri / Mbiemri
Adresa
Telefoni
E-mail

BESMIR PAJAJ

Rr. Aleksander Goga, Lagjia 8, Pallati Nr. 1455 pranë Drejtorisë së Policisë Durrës
069 3121557
bpajaj@klsh.org.al, bes.paja@hotmail.com

Shtetësia

Shqiptare

Ditëlindja

01/10/1986

Vendlindja

Durres

Eksperiencat profesionale
Datat
Pozicioni i punës
Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe Adresa e punëdhënësit
Datat
Pozicioni i punës
Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe Adresa e punëdhënësit
Lloji i aktivitetit
Datat
Pozicioni i punës
Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe Adresa e punëdhënësit
Lloji i aktivitetit
Datat
Pozicioni i punes

2008 – 2009
Jurist
Administrimi, analizimi i dokumenteve ligjore dhe çështjeve të ndryshme të
komplikuara.
Agjensia e Legalizimeve Durrës (ALUIZNI)
01/09/2009-30/09/2010
Asistent Avokat
Përfaqësimi i zyrës në marrëdhënie me institucionet dhe në çështjet gjyqësore me
problematika të ndryshme civile, penale etj.
Zyre Avokatie Durrës
Perfaqesimi dhe mbrojtja ligjore e interesave te klienteve ne ceshjtet civilie, penale etj.
Korrik-Tetor 2010
Përgjegjës i Departamentit Juridik dhe Departamentit të Burimeve Njerzore.
Perfaqesimi ligjor, kontrolli i ligjshmersie, perzgjedhja dhe Administrimi i Burimeve Njerezore
“ALUFLOR Construction Group” Durrës,
Perfaqesimi ligjor dhe Administrimi i Burimeve Njerezore
20 Dhjetori i vitit 2010 - 28 Nentor 2013
Inspektor

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë

Kontrolli i zbatimit te legjislacionit ne sistemin e burgjeve, dokumentimi i veprave penale dhe
referimi ne prokurori.

Emri dhe Adresa e punëdhënësit

Drejtoria e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Sistemin e Burgjeve/ Ministria e Drejtësisë

Lloji i aktivitetit

Datat
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Kontrolli, parandalimi dhe dokumentimi i veprimtarise kriminale dhe korruptive ne sistemin e
burgjeve
2011-2013

Curriculum Vitae
Pozicioni i punes
Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe Adresa e punëdhënësit
Lloji i aktivitetit
Datat
Pozicioni i punes
Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe Adresa e punëdhënësit
Lloji i aktivitetit

Lekor i jashtem
Dhenia e leksioneve sipas kurrikulave, studime dhe artikuj shkencor,
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës dhe Universiteti “Kristal”.
Dhenia e leksioneve sipas kurrikulave, studime dhe artikuj shkencor si dhe marrja pjese ne
Konferenca Shkencore.
05.03.2014-në vazhdim
Auditues i dyte
Auditimi i buxhetit të pushtetit vendor, kontrollit të territorit dhe administrimit të aseteve të
qëndrueshme
Kontrolli i Larte i Shtetit
Auditim ligjshmërie, financiar dhe perputhshmerie

Arsimi dhe trajnimet
Datat
Lloji i kualifikimit/shkollimit
Institucioni

2005- 2009
Jurist, Diplome e Integruar e Nivelit te Dyte (DIND)
Universiteti Shtetëror i Tiranës, Fakulteti Juridik

Datat 2008-2012
Lloji i kualifikimit/shkollimit
Institucioni
Datat
Lloji i kualifikimit/shkollimit
Institucioni

Ekonomist, Diplome Bachelor (Sistemi 4 vjecar)
Universiteti “Aleksander Xhuvani” Elbasan, Fakulteti Ekonomik, dega Financ Kontabilitet
2011-2012
Master Profesional/ Administrim Publik
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, Fakulteti i Shkencave – Politike Juridik.

Datat
Trajnime
2011

Kam mbaruar kursin e trajnimit për hetues “Basic Investigation Course”, prej një muaji
organizuar nga ICITAPI, OSCE dhe PAMECA III,(kursi është zhvilluar në gjuhën angleze, me
lektorë anglez) dhe jam pajisur me çertifikatën përkatëse (31.01-25.02.2011).

2011-2012

Nga Tetor 2011 - Qershor 2012 kam përfunduar Kursin një vjeçarë Auditues i Brendshëm në
Sektorin Publikë oragnizuar nga Ministria e Financave duke u pajisur me titullin dhe
çertifikatën përkatëse.

2013

Në datat 12-14 Qershor 2013 marrë pjesë dhe përfundoj me sukses seminarin trajnues me
tematike “Ndërmjetësimi në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve” organizuar nga Fondacioni
“Zgjidhja e Konflikteve & Pajtimi i Mosmarrëveshjeve në bashkëpunim me Lord Slynn of
Hadley European Laë Foundation dhe më pas pajisem me Licensën e Ndërmjetësit me
Vendim Nr. 227, date 19.07.2013 nga Komisioni i Licensimit të Ndërmjetësve, pranë
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Ministrisë së Drejtësisë.
2014

Kam përfunduar kursin dy ditor me temë “Bazat e Prokurimit Publikë” organizuar nga Shkolla
e Administratës Publike (ASPA), duke u pajisur me çertifikatën përkatëse.

2014

Kam përfunduar kursin dy ditor me temë “Prokurimi i Mallrave” organizuar nga Shkolla e
Administratës Publike (ASPA), duke u pajisur me çertifikatën përkatëse.

2014

Kam përfunduar kursin dy ditor me temë “Menaxhimi financiar dhe kontrolli, Menaxhimi i
Riskut, Gjurma e Auditimit”, organizuar nga Shkolla e Administratës Publike (ASPA), duke u
pajisur me çertifikatën përkatëse.

2014

Kam marrë pjesë në trajnimin një javor të organizuar në Gjykatën Turke të Llogarive, Ankara
nga data 08-12 Dhjetor 2014 me tema: “Auditimi i Aseteve të paluajtshme”, “Sistemi i
prokurimit publik” dhe “Sistemi i Kontrollit të Brendshëm dhe Menaxhimi i Riskut Institucional”,
duke u pajisur me çertifikatën përkatëse.

2014

Marrë pjesë në Konferencën e III Ndërkombëtare Shkencore “The State, Society and Laë:
Regional Cooperation”, 23-24 May, me punimin shkencor “Regional Cooperation on
Criminal Laë (Organized Crime, Money Laundering, Corruption)”, organizuar nga Albanian
University dhe Univeristeti “Aleksandër Moisiu” Durrës.

2013-2014

Kam marrë pjesë në projektin 6 mujor “Enhancing the capacity of laëyers to comply ëith the
admissibility criteria in applications submitted to the ECtHR/Përmirësimi i njohurive ligjore të
avokatëve për respektimin e kritereve të pranueshmërisë së aplikimeve të paraqitura përpara
Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ)”, pjesë e programit HELP të Këshillt të
Evropës, financuar nga Human Rights Trust Fund.

2015

Kam përfunduar me sukses kursin online 2 javor “E-learning course on Budget Execution”,
organizuar nga Center of Excellence in Finance (CEF) si pjesë e projektit Strategjitë e
Planifikimit dhe Buxhetimit (SPB), financuar nga Bashkimi Europian, duke u pajisur me
certifikatën përkatëse.

Gjuhet e huaja
Shqip

Gjuha amtare

Niveli :

Gjuhe te tjera :

Shkruar

Folur

Kuptuar

Anglisht Mire ne te shkruar , te folur dhe kuptuar
Italisht Shume mire ne te folur, te shkruar dhe kuptuar
Këto gjuhë janë të pajisura me diplomat përkatëse të njohura nga shteti Shqiptar.
Anglisht – e mbrojtur në “Fakultetin e Gjuhëve të Huaja Tiranë” me diplomën përkatëse,
gjithashtu “FINAL DIPLOMA” e lëshuar nga qëndra INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER
sipas metodave të Cembrige, Çertifikate e lëshuar në qendrën e kurseve “Edo” Durrës
liçensuar nga Ministria e Arsimit për gjuhën angleze.
Italisht - Çertifikatë për njohuri të gjuhës Italiane e lëshuar nga “ISTITUTO ITALIANO DI
CULTURA TIRANA”.
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Aftësi organizative
Duke marrë për sipër dhe pozicionin e Përgjegjësit të Departamentit të Burimeve Njerëzore, me
ka dhënë kompetenca organizative për administrimin e të gjithë stafit të kompanisë në të cilin
un kam qenë pjesë. Gjithashtu kam aftësi të punoj në kushte jo të mira si stresi apo
mospërputhja e karaktereve të kolegëve.
Eksperienca si lektorë i jashtëm në Fakultetin Shkencave Politike Juridike në Universitetin
“Aleksandër Moisiu” Durrës, në Universitetin Kristal, si dhe puna me librat dhe materialet e
ndryshme shoqërore dhe shkencore që kam lexuar, më kanë dhënë aftësi shumë të mira në
kumunikim. Qëndrimi midis një niveli të kulturuar njerëzish më kanë ndihmuar në formimin e
personalitetit tim. Gjithashtu shkollimi në Fakultetin Juridik është vendimtarë për plotësimin e
aftësive të mija.

Aftësi ne programet kompjuterike

Leje drejtimi automjeti
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Njohje shumë të mirë të programeve Microsoft dhe të paketës Office në mënyrë të veçantë
Exel, Ëord dhe Acces. Aftësi shumë të mira për përdorimin e internetit. Çertifikatë për
përdorimin e kompjuterit e lëshuar nga shoqata “Për zhvillim komunitar ”Instituti arsimor
Plotësues Jo Publik Dituria, e regjistruar në Gjykatën e Rrethit Tiranë dhe e njohur nga Ministria
e Arsimit dhe e Shkencës.
Leje drejtimi e tipit B

