Nr. Struktura / Njësia
1

Emër, Mbiemër

KABINETI
Drejtor

Fjoralba SOUKIS

Këshilltar

Adriana RISTANI

DEPARTAMENTI I
MBIKEQYRJES SE
2 TREGUT TE SIGURIMEVE

Drejtor Departamenti

Lyela RAMA

Detyrat funksionale kryesore

Kontakt

E‐mail
Koordinon punën ndërmjet strukturave të Autoritetit për përmbushjen e
kompetencave të Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv
asoukis@amf.gov.al
Asiston Drejtorin e Përgjithshëm Ekzekutiv në përmbushjen e
kompetencave të tij përorganizimin dhe administrimin e veprimtarisë së
Autoritetit;
aristani@amf.gov.al
Organizon dhe bashkërendon punën me departamentet e tjera të Autoritetit
përpërgatitjen e vizitave e takimeve të punës, aktivitete kombëtare e
ndërkombëtare.
Shqyrton materialet që i paraqiten Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv nga
strukturat eAutoritetit, si dhe sugjeron e këshillon për mënyrën e trajtimit të
tyre;
Mbikëqyr në menyre efektive shoqëritë e sigurimit dhe risigurimit, si dhe
Byrosë Shqiptare të sigurimeve;
Licencon në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi i
shoqërive të sigurimit dhe subjekteve te tjera qe operojne ne tregun
esigurimeve;
Siguron shërbimin aktuarial dhe zhvillon modele financiare për tregun
e sigurimeve;

lrama@amf.gov.al

Nr. tel
168

177

181

Kryen inspektime, analiza financiare dhe vlerësime të profilit të
rrezikut të subjekteve qe ushtrojne veprimtari ne tregun ne sigurimeve;
DREJTORIA E
MBIKEQYRJES SE
TREGUT TE SIGURIMEVE

Realizon mbikëqyrjen efektive të shoqërive të
sigurimeve/risigurimeve;
Realizon analizat financiare duke zbatuar legjislacionin në fuqi dhe
standardet ndërkombëtare;
Siguron realizimin e mbikëqyrjes të Byrosë Shqiptare të Sigurimeve;
Kontribuon në hartimin dhe rishikimin e rregulloreve, manualeve dhe
procedurave që lidhen me gjithë procesin mbikëqyrës së tregut të
sigurimeve bazuar në kuadrin ligjor,parimet dhe standardet
ndërkombëtare;
Kryen inspektime, analiza financiare dhe vlerësime të profilit të
rrezikut të subjekteve që ushtrojnë veprimtari në tregun e sigurimeve.

DREJTORIA E
ADMINISTRIMIT TE
Drejtor

Dritan VARFI

Realizon shërbimin aktuarial;
Ndërton modele financiare për tregun e sigurimeve;
Vlerëson modelet e riskut të shoqërive të sigurimeve;
Vlerëson përshtatshmërinë e kontratave dhe marrjen në sigurim nga
pikëpamja e saktesise se perllogaritjes se primeve;
Vlereson programet e risigurimit/programemt AML/ programet e
investimeve etj .

dritanvarfi@amf.gov.al

MBIKEQYRJES SE
TREGUT TE KAPITALEVE

3 DHE FONDEVE

Drejtor Departamenti

Niko KOTONIKA

Mbikëqyr tregun e titujve, tregun e fondeve të investimit dhe të
pensioneve, si dhe subjektet e licencuara qe ushtrojne veprimtari ne
keto tregje
Licencon subjektet që ushtrojnë veprimtari në tregun e titujve, tregun e
fondeve të investimit dhe te pensioneve ne perputhje me kuadrin ligjor.
Monitoron përmbushjen e kritereve të licencimit të subjekteve që
ushtrojnë veprimtari ne tregun e titujve, tregun e fondeve te
investimeve dhe pensioneve;
Miraton prospektet e emetimit të titujve dhe prospektet e fondeve që
mbikëqyr;
Zbaton metodologjitë e mbikëqyrjes dhe procedurat e monitorimit të
tregjeve dhe subjekteve nen mbikeqyrje;
Kryen inspektime, analiza financiare dhe vlerësime;

nkotonika@amf.gov.al

116

DREJTORIA E
MBIKEQYRJES SE
TREGUT TE KAPITALEVE

Drejtor

Flora MUSTA

Mbikëqyr tregjet e titujve, bursës, tregun me pakicë të titujve të
qeverisë së R.SH dhe subjekteve qe ushtrojne veprimtari ne keto tregje;
Mbikëqyr regjistrarët dhe kujdestarët;
Mbikëqyrja e shoqërive komisionere (brokera dhe agjentë), si dhe
monitoron emetuesit e titujve;
Miraton prospektet e emetimit të titujve;

fmusta@amf.gov.al

136

adervishi@amf.gov.al

129

vtheodhori@amf.gov.al

113

fhebovija@amf.gov.al

144

Monitoron tregjee e titujve, bursës, tregut me pakicë të titujve të
qeverisë së R.SH. dhe subjekteve që ushtrojnë veprimtari në këto tregje;
Monitorimi i platformave elektronike së tregtimit të titujve në
përputhje me kuadrin ligjor;
Mbikëqyr operatorët e këtyre tregjeve, ndërmjetësve dhe emetuesve të
titujve;
DREJTORIA E
MBIKEQYRJES SE
TREGUT TE FONDEVE
Drejtor

Anxhela DERVISHI

Realizon ciklin e mbikëqyrjes financiare për shoqëritë administruese
dhe fondet e pensionit dhe të investimit që ato administrojnë;
Realizon ciklin e mbikëqyrjes së depozitarëve të këtyre fondeve;
Raporton dhe kryen analiza financiare të subjekteve të mbikëqyrura;
Trajton dhe shqyrton kërkesat për miratim të ndryshimeve të
prospekteve tëfondeve të investimit dhe fondeve të pensionit;
Bashkëpunon me rregullatorë dhe mbikëqyrës të tjerë në vend dhe jo
vetëm, sipasmemorandumeve/marrëveshjeve në fuqi;

DEPARTAMENTI I

4 ÇESHTJEVE JURIDKE

Drejtor Departamenti

Siguron përputhshmërinë ligjore të veprimtarisë së Autoritetit, duke
dhënë opinione juridike dhe mbështetje ligjore për veprimtarinë e
Violanda THEODHOR tregjeve nën mbikëqyrje, si dhe veprimtarinë e Autoritetit;
Harton aktet ligjore dhe nënligjore të nevojshme për zhvillimin e një
aktiviteti normal të veprimtarisë rregulluese dhe mbikëqyrëse të
Autoritetit. Gjithashtu harton memorandume,marrëveshje, kontrata,
protokolle ligjore në funksion të aktivitetit të përditshëm të AMF‐së;
Kryen mbrojtjen ligjore të Autoritetit, përpara organeve gjyqësore,
gjithashtu koordinonmarrëdhënien e bashkëpunimit me institucionet
ligj zbatuese për çështje që lidhen me hetimin e veprave penale në
fushën e tregjeve nën mbikëqyrje;
Jep opinion mbi përputhshmërinë ligjore të masave administrative
mbikëqyrëse dhesanksionuese ndaj subjekteve nën juridiksion të
Autoritetit, si dhe ndjek dhe siguron zbatimin e tyre;
Siguron mbrojtjen e konsumatorit/investitorit, duke u kujdesur që
veprimtaria e subjekteve nën mbikëqyrje të kryhet në përputhje më
legjislacionin në fuqi, si dhe në mënyrë transparente e në mirëbesim;
Siguron përmbushjen e proceseve integruese, përafrimin e legjislacionit
vendas me atë të BE‐së, si dhe përafrimin e parimeve dhe standardeve
ndërkombëtare;

DREJTORIA E
ZBATUESHMËRISË

Drejtor

Kryen mbrojtjen ligjore të Autoritetit, për çështjet që lidhen me tregun e
sigurimeve,tregun e pensioneve vullnetare, tregun e fondeve të
Fatbardha HEBOVIJA investimit dhe tregun e titujve;
Koordinon marrëdhënien e bashkëpunimit me institucionet ligj
zbatuese (të tilla si,prokuroria, policia, etj.), për çështje që lidhen me
hetimin e veprave penale në fushën e tregjeve nën mbikëqyrje të
Autoritetit;
Jep opinion mbi përputhshmërinë ligjore të masave administrative
mbikëqyrëse dhe sanksionuese ndaj subjekteve nën juridiksion të
Autoritetit, si dhe ndjek dhe siguron zbatimin e tyre;
Ndjek bashkëpunimin me institucionet publike relevante në fushën e
sigurimeve,pensioneve, titujve si dhe për çështjet e pastrimit të parave;
pensioneve, titujve si dhe për çështjet e pastrimit të parave;
Ndjek zbatimin e legjislacionit në fuqi në lidhje me veprimtarinë e
subjekteve nën juridiksion;

MBROJTJES
KONSUMATORE

Drejtor

Gladiola HYSI

Monitoron subjektet që ushtrojnë veprimtari në tregjet nën mbikëqyrje
që veprimtaria etyre të kryhet në respektim të të drejtave dhe
interesave të konsumatorit/investitorit, nëmënyrë transparente, në
përputhje me legjislacionin në fuqi;
ghysi@amf.gov.al
Kujdeset për edukimin financiar të konsumatorit dhe investitorit.

128

DEPARTAMENTI I
ZHVILLIMEVE
STRATEGJIKE DHE

Zhvillon metodologji dhe harton strategji të mbikëqyrjes;
Mbledh dhe përpunon të dhënat statistikore dhe ekonomiko‐financiare
të tregjeve, tëcilat mbikëqyren nga Autoriteti;
Raporton treguesit e aktivitetit të tregjeve nën mbikëqyrje te të gjitha
organizmat dheinstitucionet brenda dhe jashtë vendit, ku AMF ka
detyrim;
Ndjek në mënyrë aktive detyrimet nga anëtarësia në organizatat ku
është e anëtarësuar.(IAIS, IOPS dhe IOSCO);
Analizon treguesit e Autoritetit duke krahasuar ato me treguesit e
institucioneve analogenë rajon e më gjerë;
Koordinon punën lidhur me takimet dhe përmbushjen e
rekomandimeve të misionit tëBankës Botërore dhe FMN në kuadër të
programit të vlerësimit të sektorit financiar,FSAP;
Koordinon punën për zbatimin e projekteve që aplikohen në Autoritet
dhe ka rolin kyç në ecurinë e projektit;
Propozon, inicion zhvillime të projekteve të reja dhe aplikon pranë
donatorëve përfushat që lidhen me aktivitetin e Autoritetit;
Administron Qendrën e Informacionit të Sigurimeve të Detyrueshme;
Zhvillon platforma të reja raportimi dhe ndjek aplikimin e tyre nga
subjektet;
Harton dhe zbaton politika efektive të burimeve njerëzore dhe
burimeve financiare ne Autoritet;
Siguron zbatimin korrekt të ligjeve dhe rregullave që lidhen me
procesin e prokurimit tëmallrave dhe shërbimeve ne Autoritet.

DREJTORIA E
STATISTIKES

Drejtor

Pranvera Berberi

Raporton ne kohë dhe me cilësi i të gjithë treguesve të tregut të
sigurimit dhe tregut të titujve e pensioneve që zhvillojnë aktivitetet në
vend;

pberberi@amf.gov.al

127

tcani@amf.gov.al

145

Krye analiza statistikore për treguesit statistikorë dhe atyre ekonomiko‐
financiare tëtregjeve të cilat mbikëqyren nga Autoriteti;
Nxjerr tregues dhe kryen analiza sipas qëllimit dhe përdorimit të tyre
nëfunksion të procesit rregullator dhe të mbikëqyrës;
Përgatit e raporteve periodikë me të dhëna dhe tregues të aktivitetit të
tregjeve tembikëqyrura dhe pasqyrimi i ecurisë së treguesve në vite;
Përgatit raporte dhe periodikë të përcaktuara në rregullore dhe bazën
ligjore;

DREJTORIA E
KERKIMEVE DHE
ZHVILLIMEVE
STRATEGJIKE
Drejtor

DREJTORIA E
TEKNOLOGJISE SE
INFORMACIONIT

Teuta CANI

Kryen studime analitike për tregjet nën mbikëqyrje;
Harton artikuj që tregojnë ecurinë e tregjeve të mbikëqyrura dhe
siguron publikimin etyre në organe të ndryshme ekonomike brenda dhe
jashtë vendit;
Kryen studime paraprake të ndryshimeve rregullatore dhe
mbikëqyrëse që propozohen,për të analizuar efektivitetin e tyre
përpara hyrjes në fuqi;
Siguron mbështetjen për strukturat e tjera të Autoritetit nëpërmjet
analizave kërkimorekualitative dhe kuantitative;
Ndjek planifikimin, monitorimin dhe zbatimin e projekteve të ndryshme
kërkimore apoprojekteve të asistencës teknike lidhur me tregjet nën
mbikëqyrje dhe veprimtarinë e Autoritetit;
Mban kontaktet me autoritetet homologe dhe institucione e organizata
ndërkombëtare, sidhe kujdeset për forcimin e bashkëpunimit
ndërkombëtar;
Harton axhendën e kalendarit të trajnimeve, konferencave dhe
seminarevendërkombëtare në përputhje me misionin e Autoritetit dhe
në funksion të nevojave të identifikuara për trajnim.

Administron dhe mirëmban Infrastrukturën e Teknologjisë së
Informacionit dheKomunikimit të Qendrës së Informacionit të Sigurimit
të Detyrueshëm (RegjistriOnline i Shitjeve dhe Regjistri elektronik i
Dëmeve), të sistemit të Menaxhimit tëInformacionit (AMFinREg) dhe
sistemet e tjera të Autoritetit;
Propozon dhe ndjek zbatimin pas miratimit të përmirësimeve të
nevojshmeteknologjike në infrastrukturën qendrore të komunikimit
dhe sistemet informatike të Qendrës së Informacionit të Sigurimit të
Detyrueshëm Motorik (Regjistri Online I Shitjeve dhe Regjistri
elektronik i Dëmeve), të sistemit të Menaxhimit të Informacionit
(AMFinREg) dhe sistemet e tjera të Autoritetit;

Propozon dhe ndjek zbatimin pas miratimit të përmirësimeve të
nevojshme në platformat dhe programet e raportimit për garantimin e
funksionalitetit të pandërprerë të Qendrës së Informacionit të Sigurimit
të Detyrueshëm Motorik (Regjistri Online I Qendrës së Informacionit të
Sigurimit të Detyrueshëm Motorik (Regjistri Online i Shitjeve dhe
Regjistri Elektronik i Dëmeve), të sistemit të Menaxhimit të
Informacionit (AMFinREg) dhe sistemet e tjera të Autoritetit dhe
Autoritetit, në përputhje me aktet rregullatore te Autoritetit.
Gjeneron raporte periodike sipas kërkesave nga Qendra e
Informacionit tëSigurimit të Detyrueshëm Motorik (Regjistri Online i
Shitjeve dhe Regjistri elektronik I Dëmeve);
DREJTORIA E
SHERBIMEVE
MBESHTETESE
Drejtor

Ada METANI

Siguron kushteve normale të punës për të gjithë administratën e
Autoritetit;
Përdor me efektivitet burimet financiare të Autoritetit;
Siguron burimeve njerëzore me integritet dhe aftësi profesionale në
përputhje me strukturën dhe organikën e institucionit;
Siguron një procesi transparent të karrierës brenda Autoritetit dhe
rekrutimit të punonjësve të rinj;
Siguron rolin koordinues për vendosjen e sistemeve të menaxhimit të
kontrollit
financiar;
Administron asetet e Autoritetit dhe çdo vlerë materiale të tij.

ametani@amf.gov.al

158

