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QENDRA KOMBËTARE TEKNIKE BIO-MJEKËSORE 

           

 

Lënda: Lista konkrete me afatet e ruajtjes së dokumenteve të Qendrës Kombëtare Teknike Bio- 

            Mjekësore 

 

Bazuar në piken 1, të nenit 7, të ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”si dhe në nenet 32-

35, të pjesës II-E, të rregullores “Norma teknike –profesionale dhe metodologjike të Shërbimit 

Arkivor në Republikën e Shqipërisë”, Komisioni i Ekspertizës i Qendrës Kombëtare Teknike 

Bio- Mjekësore shqyrtoi dhe miratoi  listën konkrete të dokumenteve me afatet e ruajtjes së tyre 

si vijon: 

 

Nr. Artikulli përshkrues (emërtesa) Afati i ruajtjes 

 I. Drejtoria   

A Vendime , udhezime , urdhra, rregullore,  raporte,  RHK 

B Korrenspondence e thjeshte, kontrata me institucione 10 vjet 

   

 II. Sektori i Shërbimeve Mbështetëse  

 Dokumente per veprimtarine ekonomike  

A Buxheti i vitit i miratuar , vendime, evidence permbledhese RHK 

B Projektbuxheti , detajimi buxheti, korrespondence e thjeshte etj.  10 vjet 

 Dokumente per bilanc  

A Bilanci vjetor, evidence permbledhese, pasqyra, urdhra etj. RHK 

B Evidence periodike, informacione te thjeshta  10 vjet 

 Dokumente per thesar  

A Urdhra, situacione shpenzimesh, tendera fitues, evidence permbledhese RHK 

B Korrespondence e thjeshte, praktike prokurimi, urdher shpenzimi, etj. 10 vjet 

 Dokumente per kontrollet ekonomik financiar  

A Akt kontrolle, vendime , rekomandime, etj. RHK 

 Informacione, relacione te pjesshme, etj. 10 vjet 

 Dokumente per fondin e pagave  

A Urdhra, pasqyra, propozime, libri i pagave RHK 

B Bordero, njoftime , korrenspondence, etj. 10 vjet 
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 Dokumente per paaftesi ne pune, shperblime,   

A Urdhra , udhezime , raporte,  RHK 

B Evidence  periodike, korrespondence e thjeshte, 10 vjet 

 Dokumente per inventarin fizik mjete kryesore  

A Urdhra, vendime, raporte,inventar RHK 

B Libra, kartela,  10 vjet 

 Dokumente per strukturen organizative  

A Struktura, organika, udhezime, relacione, etj RHK 

B Korrespondence e thjeshte 10 vjet 

 Dokumente per emerime, ngritje ne detyre  

A Vendime , urdhra, kontrata pa afat, procedure e plote, etj RHK 

B Evidenca, relacionr kontrata te perkohshme, etj 10vjet 

 Dokumente per personelin  

A Vendime, udhezime, regjistra personeli RHK 

B Dosje personale 10 vjet 

 III. Sektori Inxhinierise Klinike  

A Relacione, korrespondence me spitalet, Formulare pajisjesh mjekesore 10 vjet 
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