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Avantajele inscrierii in “Cassa Edile”
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Odata cu inscrierea regulamen-
tara in “Cassa Edile”, pregătirea 
lucrătorilor precum și punerea 
in siguranța a șantierului sunt 
gratuite
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Inscriere
Inscrierea nu implică costuri pentru firma și trebuie făcută prin intermediul site-ului Web   
www.cassaedilemilano.it 

Conditii de indeplinit: declararea fortei de munca ocupata si a platilor 
Dupa ce a fost facuta inscrierea firma e obligata sa:
• completeze in fiecare luna declaratia cu toata forta de munca ocupata si sa o transmita la “Cassa Edile” 

inainte de a 16°-cea zi a urmatoarei luni a celei pentru care declaratia se refera (ex., declaratia lunii februarie 
e de completat si trimis inaintea zilei de 16 martie);

• efectuarea platilor contributiilor datorate fiecarei luni înaintea ultimei zi a lunii următoare celei la care 
plata se referă (ex. Plata pentru luna februarie e de facut inaintea datei de 31 martie) prin intermediul factu-
rile corespunzătoare de plată de tipul “Freccia / MAV furnizate de “Cassa Edile”.

Respectul termenelor si a modalitatilor indicate de “Cassa Edile” permit firmelor de a-si garanta respectarea 
obligatiilor necesare fara riscuri de nereguli.

Pentru a consulta tabelele cu ratele de contributii actualizate vizitati situl web   
www.cassaedilemilano.it 

Odata cu inscrierea regulamentara in “Cassa Edile”, pregătirea  
lucrătorilor precum și punerea in siguranța a șantierului sunt gratuite

Intra in “Cassa Edile”
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CASSA EDILE 
Promovează concurența loială între firmele din sector prin activitatea de verificare a regularității contribuțiilor dar 
si a corectitudinii aplicarii contractelor de muncă. 
Garanteaza muncitorilor constructori elemente ale salarizarii prevazute de contractele colective de sector in 
vigoare (concediul, al 13-lea salariu si vechimea in munca de constructii), precum si servicii suplimentare de inte-
grare a veniturilor. 
www.cassaedilemilano.it 

ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza 

ESEM-CPT – Area Formazione 
Cursuri de instruire profesionala si de actualizare obligatorii pentru muncitorii si tehnicienii constructori. “Sportello 
di BLEN - Borsa Lavoro Edile Nazionale”, Pregatire “on the job”, Pregatire personalizata la cerere, Planuri de 
formare ale firmei, Formare finantata “FSE” si “Fondi interprofessionali”, Ucenicie, Furnizare de servicii pentru 
munca, “Dote Unica Lavoro, Dote Garanzia Giovani”.
www.esem.it - numero verde 800 413 805

ESEM-CPT – Area Sicurezza
Garanteaza consulenta gratuita firmelor si muncitorilor in ceea ce priveste masurile de siguranta pe santier dar si 
in firma asigurand mentenanta; assistenta tehnica gratuita in santier, cursuri de instruire profesionala si de 
actualizare pentru toate persoanele cu rol in siguranta muncii; “asseverazione” (definire) modele de organizare 
si gestiune; calcule de probabilitate de fulgerare, valutarea riscului zgomot, vibratie e chimic, derogare la zgo-
mot ;  instruire formativa on the job.
 www.cptmilano.it numero verde 800 961 925

Impreuna pentru un viitor mai bun
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A fi inscris  convine firmelor …



CASSA EDILE ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza
AREA FORMAZIONE AREA SICUREZZA 

• “Certificazione di regolarità contributiva” 
(certificat de contributii regolare)  
(DURC regular)

• Corsuri di instruire  formativa obligatorii de lege si contract 
gratuite (instruirea formativa de baza pentru securitatea la locul 
de munca “16 ore MICS”, instruirea formativa a ucenicilor recupe-
rarea azbestului, pregatirea in vederea invatarii utilizarii masinilor 
specifice santierelor)

• Asistenza tehnica gratuita pe santier/e 
sau in firma
• Formare, instruire si actualizare in dome-
niu sanatatii si sigurantei la locul de munca 
in ceea ce priveste muncitorii, tecnicii alte 
categorii, “RSPP”, responsabilii cu primul 
ajutor de urgență și prevenirea incendiilor 
(gratuit pentru muncitori, reducere de 50% 
pentru ceilalti)
• Formare”on the job”

• Reducere de 11,50% in ceea ce priveste cuan-
tumul contribuțiilor la asigurările sociale datora-
te catre INPS (exclus fondul de pensii) si INAIL ex 
“articolul 29 al Legge n. 341/1995”

• Cursuri de meserii de crestere profesionala gratuite (zidarie si 
dulgherie, lucrul cu “cartongesso” decorari, etc.)

• Consulenta gratuita data firmelor si mun-
citorilor
• Suport tehnic gratuit necesar obtinerii 
reducerii taxei premiului “Inail”

• Beneficii normative si de contribuiti  precum 
ar fi subventiile comunitare pentru realizarea 
investițiilor 

• Scontul de 50% pentru cota de partecipare la cursuri ale 
tehnicilor de santier (trasari, estimari de contabilitate a lucrarilor, 
sisteme de isolare termica si acustica, etc.)

• Assimilarea stricta a modelelor de organi-
zare si gestiune

• Rambursarea aproape in totalitate a platii 
contractuale  a concediului medical dar si a 
celui legat de accidente pentru muncitor pen-
tru partea ce priveste fima

• Activitati de inovare si servicii gratuite: de instruire profesio-
nala on the job, planuri formative de firma, instruire formatori de 
firma mijloace formative on line (FAD), servicii de indrumare pen-
tru “borsa lavoro, Centro Documentazione di Settore (CDS)”

• Valutarea riscurilor de zgomot, vibratii si 
chimice
• Derogare la zgomot
• Calculul de probabitate la fulgerare

• Livrare anuală gratuită de haine de lucru și 
încălțăminte pentru fiecare muncitor
• Mutualizarea “Anzianità Professionale Edile 
(A.P.E.)” pentru monitori, cu avantaje de contri-
buti pentru firme
•  Contributul ce trebuie acoperit de Cassa 
Edile si nu de catre firma in cazul in care angaja-
tul adera voluntar la fondul de pensie comple-
mentar specific sectorului de activitate

Avantajele de a fi inscris in “Cassa Edile” 
A fi inscris  convine firmelor …

Istruirea formativa facuta angajatilor tai, precum si siguranta la locul de munca
in firma sua pe santierele tale, nu au pret

CASSA EDILE ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza
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In apararea  raspunderii solidare
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• Plata in mai a unei parti de salariu suplimentar “l’Anzianità Professionale Edile (A.P.E.)”
• Plata in iulie a cocediului si in decembrie al celui de-al treisprezecelea salariu
• Rambursarea cheltuielilor medicale, a cheltuielilor scolare precum si a altor ajutoare acordate muncitorului dar      
   si familiei acestuia
• Rimbursarea cheltuielilor in cazul in care muncitorul sufera un accident extraprofesional cu abandonarea sectorului
• Posibilitatea de a participa gratuit la cursuri de formare profesionala pentru imbunatatirea treptata a compe-
tentelor, in integrarea cursurilor de pregatire pentru siguranta la locul de munca precum si pentru preveni-
rea accidentelor si a bolilor profesionale.

• Eliberarea certificării “Cantiere di Qualità” ca indicator de calitate și garantarea respectării condițiilor de siguranță, 
îndeplinirea obligațiilor de instruire și regularitatea contribuției tuturor persoanelor participante la realizarea con-
strucție sau specificului șantier.

• Verificarea telematică a intrarilor si iesirilor in sau din santier pentru monitorizarea, de către firma sau a 
unui superior contractant, prezentelor celor ce participa la activitatea in cadrul santierului (contract public / privat). 
Serviciul, activat la cerere, permite, de asemenea si verificarea regularității contribuției firmei inscrise la “Cassa Edile di 
Milano, Lodi, Monza e Brianza”.

Regularitatea inscrierii in “Cassa Edile” se traduce 
in avantaje si pentru muncitori

In apararea  raspunderii solidare
Cu serviciile gratuite oferite de “Cassa Edile” mai putine surprize
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Permisul de a verifica regularitatea in crea ce priveste plata contibutiilor o au urmatorii:
a) Autoritățile contractante, organismele de drept public, toate entitățile contractante;
b) Organismele de atestari “SOA”;
c) Administratiile Publice furnizoare;
d) Administratiile Publice procedurale, Dealeri si operatorii de servicii publice;
e) firma sau lucratorul pe cont propriu in relatie cu propria pozitie contributiva, sau oricine e interesat dar autorizat de titularul informatiei;
f ) bancile sau intermediarii financiari autorizate de partea interesata de credit in relatie cu cedarea creditului certificat.

Cum se poate cere DURC-ul
• prin intermediul sit-ul INAIL (www.inail.it) sau al celui del INPS (www.inps.it). Interogarea telematica a arhivelor INPS, INAIL si Casse Edili – 

prin intermediul codului fiscal a celui care trebuie verificat – rezultat in timp real – daca exista ipoteze – un Document in format pdf. ce 
nu poate fi modificat care atesta regularitatea contibutiva a celui verificat.

Cand se poate cere un DURC
a) pentru acordarea de subvenții, contributii, ajutoare financiare și beneficii economice de orice fel, inclusiv beneficii și subvenții comunitare 

pentru realizarea de investiții (Legge Finanziaria 2006);
b) în cadrul procedurilor de achiziții de lucrări, servicii și bunuri publice, precum și în lucrările particulare de constructie;
c) pentru a putea avea atestarea SOA.

DURC: tot ce e nevoi de a sti
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Cerinte de regularitate
•  Verificarea regularitatii în timp real se referă la plățile datorate de societate, care au expirat până în ultima zi a celei de-a doua luni 

anterioare datei la care se efectuează verificarea, cu condiția ca a expirărat si termenul de prezentare a relativelor declaratii retributive.
•  Regularitatea există, de asemenea, în prezența unui dezechilibru nu asa grav între sumele datorate și cele plătite (egală sau mai mică 

de 150,00 EUR, inclusivi de orice element legal) cu referire la fiecare institut și la fiecare Cassa Edile.

Lipsa regularitatii
În cazul în care nu este posibilă atestarea regularității contribuțiilor în timp real, INPS, INAIL și Casse Edile transmit prin PEC persoanei în cauză 
sau subiectului delegat de acesta (de exemplu, consultant de muncă) invitația de regularizare cu indicație analitică a cauzelor neregulilor 
detectate. Persoana în cauză își poate regulariza poziția în termen de cel mult 15 zile de la data notificării invitației de regularizare.

Durata Documentului 
•  120  zile de la data cererii Documentului.

Cuprins
Rezultatul pozitiv al verificării de obicei generează un document care are următorul conținut minim:
•  numele sau denumirea societății comerciale, sediul legal și codul fiscal al subiectului pentru care se efectuează verificarea;
•  declarația de regularitate (rezultat in urma controlului INPS, INAIL și Cassa Edile);
•  numărul de identificare (protocolul), data cererii și data expirării documentului;
•  durata (120 zile de la data cererii).

DURC: tot ce e nevoi de a sti
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solicitarea furnizarii anuale gratuite de haine de lucru 
și încălțăminte pentru angajații proprii

Verificarea regularitatii firmei

comunicarea schimbarilor de adresa sau a situatiunii firmei

Servicii on-line
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Servicii on-line pentru firme; tot ce se poate face direct din birourile firmei

serviciile sectiunilor “Pagamenti” si “Sportello web” sunt utilizabile chiar si de catre consultantii de munca autorizati de firma dar nu 
inainte de a se face richiesta de autorizare a profilului

Intra in situl web www.cassaedilemilano.it

Descrierea functionalitatilor > Sectiunea web

• verificarea regularitatii firmei > “Vetrina regolarità”

• recuperarea facturilor de plata mereu actualizate cu referinta la perioade din trecut > “Pagamenti”

• solicitarea furnizarii anuale gratuite de haine de lucru și încălțăminte pentru angajații proprii

• efectuarea inscrierii la un curs de formare a propriului muncitor

• comunicarea schimbarilor de adresa sau a situatiunii firmei > “Sportello web”

• ajutarea propriul muncitor in completarea cererii de a avea acces la prestatiile oferite

• etc.

• vizionarea situatiei orelor declarate si platite pentru fiecare muncitor dar si pentru orice perioada

• vizionarea raporturilor de munca, angajati, declarate > “Rendiconti”

• consultarea platilor efectuate in favoarea fiecaruia dintre angajati pe baza platilor efectuate de firma 
catre “Cassa”
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Sede centrale di Milano
Via San Luca, 6 – 20122 Milano - Tel. 02.584961 – Fax 02.58316406
Indirizzi Posta Elettronica Certificata (PEC) 
Iscrizione:    iscrizioneimprese@cassaedilemilano.legalmail.it 
Durc On Line:    durc@cassaedilemilano.legalmail.it  
Regolarizzazione pagamenti: ufficiocontenzioso@cassaedilemilano.legalmail.it 
Generico:    datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it 
Sito web:                    www.cassaedilemilano.it 
Orar: ricevimento Receptie in sediu: de luni pana vineri de la ora 9,00 pana la ora 17,00
Asistenta telefonica: de luni pana vineri de la ora 9,00 pana la ora 17,00

Sedi territoriali
Legnano – Via Pontida, 1/E – 20025 Legnano (Mi) - Tel. 0331.593546 – Fax 0331.574502
Orar: de luni pana joi de la ora 8,30 pana la ora 18,00

Lodi – Viale Milano 56/60 – 26900 Lodi - Tel. 0371.431815 – Fax 0371.431918
Orar: de marti pana vineri de la ora 8,45 la ora 13,00 si de la ora 14,00 la ora 18,00

Monza – Via Locarno, 3 – 20900 Monza  - Tel. 039.389530 – Fax 039.2302856
Orar: De luni pana vineri de la ora 8,30 pana la ora 12,30 si de la ora 13,30 pana la ora 17,30



Adrese UtileAdrese utile
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Area Sicurezza 

Sede centrale di Milano
Via Newton, 3 - 20148 Milano 
Tel. 02.48708552 – Fax 02.48708862 
numero verde 800 961 925
e-mail: infocpt@cptmi.it 
sito web: www.cptmilano.it 
Orari: 
Segreteria corsi unificata: de la ora 9,00 la ora 19,00 
Segreteria amministrativa: de la ora 9,00 la ora 17,30

Sede di Monza
Via Locarno, 3 - 20052 Monza
Tel. 039.2308893 - Fax 039.2308910
numero verde 800 961 925

Sede di Lodi
Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi 
numero verde 800 961 925

Area Formazione

Sede centrale di Milano
Via Newton, 3 - 20148 Milano
Tel. 02.842711 - Fax 02.406728
numero verde 800 413 805
e-mail: info@esem.mi.it 
Sito web: www.esem.it 
Orari: de luni pana vineri de la ora 8,30 pana la ora 18,30

Sede di Monza
Via Locarno, 3 - 20900 Monza  
Tel. 039.2240470 – Fax. 039.2270463
numero verde 800 413 805
e-mail: infomonza@esem.mi.it 
Orari: de luni pana vineri de la ora 9,00 pana la ora 14,00

Sede di Lodi
Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi  
numero verde 800 413 805
e-mail: infolodi@esem.mi.it 



Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza

Milano: 02.584961
Monza: 039.389530 
Lodi: 0371.431815 
Legnano: 0331.593546
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Cassa Edile 
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Lodi, Monza 
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Cassa Edile Milano è un Ente bilaterale costituito da: Assimpredil-ANCE  FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 
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