
 
 

 

VETËDEKLARIM 

Për Drejtuesin Teknik 

 

Unë i/e nënshkruari/a  ____________________________________________________ anëtar/ i/e 

Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë, me çertificatë anëtarësie nr _______________, 

Tel___________________________________, E-mail ___________________________________________  

Deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se; 

 

1. Ushtroj funksionin e drejtuesit teknik me kohë të plotë, në subjektin farmaceutik:   

______________________________ , adresa:________________________________________ 

     bashkia: _____________________________________ rajoni: __________________________  

2. Në subjektin farmaceutik, jam:  

Pronar/e                  I/E punësuar 

3. Në subjektin farmaceutik ku ushtroj funksionin e drejtuesit teknik, janë të    punësuar 

edhe farmacistët e mëposhtëm: 

1. ____________________________________ 2. __________________________________ 

 (Subjekti farmaceutik, në të cilin drejtuesi teknik nuk është pronar, duhet të 

këtë të paktën edhe një farmacist të punësuar) 

 

4. A jeni i/e punësuar në ndonjë subjekt tjetër privat ose institucion publik? 

        

                                    Po          Jo    

     Nëse po, përshkruani vendin e punës dhe pozicionin.  

     ____________________________________________________________________________ 

5. Jam rezident në Republikën e Shqipërisë  

6. Jam rezident në njësinë administrative _____________________________ Bashkia 

_______________________/Rajoni________________________________________  

7. Nuk jam anëtar në asnjë urdhër tjetër profesional përveç Urdhrit të Farmacistëve     të 

Shqipërisë.  

Shënim: Për çdo deklarim të rremë, deklaruesi mban përgjegjësi sipas    

          parashikimeve ligjore dhe statutore. 

        

         Data _____/_____/_______                            ___________________________________ 

                                                                              (Emri, Mbiemri, Firma)          

 

  



 
 
KUJTESË 

I/e nderuar koleg/e, 

Bazuar në legjislacionin në fuqi, me qëllim ruajtjen e cilësisë së lartë të shërbimit 

farmaceutik ju rikujtojmë se: 

1. Drejtuesi teknik është përgjegjës për gjithë veprimtarnë profesionale dhe teknike 

që zhvillohet në subjektin farmaceutik për të cilin është certifikuar. 

 

2. Drejtuesi teknik e ushtron profesionin me kohë të plotë vetëm në subjektin 

farmaceutik per te cilin është certifikuar. 

 

3. Drejtuesi teknik duhet të jetë në dijeni me cdo levizje të stafit në subjektin 

farmaceutik per të cilin është certifikuar.    

 

4. Drejtuesi teknik duhet të jetë resident i përhershëm në njësinë administrative ku e 

ushtron aktivitetin subjekti farmaceutik per të cilin është certifikuar. 

 

5. Drejtuesi teknik duhet të jetë rezident i përhershëm në Republikën e Shqipërisë 

dhe nuk mund të qëndrojë më shumë se 4 javë kalendarike  jashtë vendit  

 

6. Drejtuesi teknik duhet të njoftojë menjëherë UFSH-në për cdo rast të ndryshimeve 

të mundshme, përfshirë edhe mbylljen e aktivitetit. 

 

7. Drejtuesi teknik duhet të njoftojë UFSH-në për cdo rast evidentimi të një shkelje të 

rëndë të legjislacionit, statutit dhe kodit etikës deontologjik farmaceutik. 

 

8. Subjekti farmaceutik ku drejtuesi teknik nuk është pronar, duhet që përveç 

drejtuesit teknik, të ketë të paktën edhe një farmacist të punësuar. 

 

Në nenin 19 të Statutit të Urdhrit janë të parashikuara masat e 

mëposhtme: 

a. Kur në subjektin farmaceutik gjendet duke shërbyer një person jo farmacist, 

drejtuesit teknik i hiqet ky funksion në mënyrë të menjëhershme për një 

periudhe 3 (tre) vjeçare. 

b. Kur deklaratat e bëra tek formulari i ndryshimeve janë të rreme, drejtuesit 

teknik i hiqet ky funksion në mënyrë të menjëhershme për një periudhe 3 (tre) 

vjeçare. 

c. Kur në subjektin farmaceutik gjendet, në mënyrë të përsëritur, duke shërbyer 

një farmacist pa qenë anëtar i Urdhrit të Farmacistëve, drejtuesit teknik i hiqet 

ky funksion në mënyrë të menjëhershme për një periudhe 1 (një) vjeçare. 

 

ZYRA E UFSH 

 


