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Me anëtarësim e rregullt 
me Cassa Edile, formimi 
i punëtorëve dhe vëndosja në 
siguri e vendin 
të ndërtimit është falas
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Regjistrimi
Regjistrimi nuk sjell shpenzime për kompaninë dhe duhet të bëhet përmes faqes së internetit   
www.cassaedilemilano.it 

Përmbushja: deklarimi i fuqise puntore dhe të pagesave të bëra
 Pas regjistrimit kompania duhet të:

• plotësoj për çdo muaj një deklarat që permbanë fuqinë puntore dhe ta paraqesë atë në Cassa Edile 
brenda ditës se 16-të datës së ankesës (p.sh. një ankesë e shkurtit duhet të plotesohet e të paraqitet me 16 
mars.);
• të bëjë pagesën e kontributeve për çdo muaj mbrenda dites se fundit të muajit pas atij që është e bazuar 
ankesa (psh. Se ankesa bënët në shkurt pagesa duhet të bëhet deri më 31 mars) nëpermjet dëshmisë së 
duhur Freccia / MAV vënë në dispozicion nga Cassa Edile.

Respektimi i kushteve dhe i modaliteteve të treguara nga Cassa Edile i lejon kompanisë të sigurojë përmbus-
hjen e nevojshme pa rrezikuar Parregullsisë.

Për të konsultuar tabelat e përqindjeve të kontributit të azhurnuar vizitoni faqen e internetit   
www.cassaedilemilano.it 

Me anëtarësimin e rregullt me Cassa Edile, formimi i punëtorëve dhe 
vëndosja në siguri e vendin të ndërtimit është falas

Hyn në Cassa Edile



CASSA EDILE 
Promovon konkurrencë të drejtë midis kompanive të sektorit përmes veprimeve kontrollore të rregullsisë së 
kontributeve dhe korrektësisë së marrëdhënieve punësore. Garanton punëtorëve të ndërtimit trajtimin ekono-
mik të siguruar nga marrëveshjet kolektive në sektorin aktual (pushime, të ardhurat e Krishtlindjeve dhe Vjetërsi 
Profesionale Ndërtimi), përveç shërbimeve plotësuese e të ardhurave ekonomike. 
www.cassaedilemilano.it 

ESEM-CPT  Enti i Unifikuar i Formimit dhe i Sigurisë 

ESEM-CPT – Zona e Formimit 
Promovon një program të gjerë formimi për punëtorët e ndërtimit dhe teknikët e ndërtimit, punon në zonat  “for-
mim i kufizuar”,  dhe “formim profesional”, në “shërbim për kompanite dhe punëtoret “ dhe në “formimin  inovativ”. 
Qëllimi është të lejojë rritjen e vazhdueshme profesionale dhe përmirësimin progresiv të burimeve njerëzore në 
sektorin e ndërtimit.
www.esem.it - numer pa pagesë 800 413 805

ESEM-CPT – Zona e Sigurisë
Misioni institucional është të realizojë sigurinë dhe parandalimin e aksidenteve në vendet e ndërtimit të Milanos, 
Lodit, Monzes dhe Brianzes, duke kontribuar, në mënyre kapilare, duke orientuar dhe ndihmuar kompanite dhe 
punëtorët. Asistencë teknike falas, program të azhurnuar dhe kualifikues, konsultime globale falas për të ruajtur 
sigurinë e vendit të ndërtimit dhe kompanisë. 
www.cptmilano.it numer pa pagesë 800 961 925

Së bashku për një të ardhme më konstruktive

SHËRBIMET DHE PËRFITIMET PËR KOMPANIN
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Të jesh anëtar  është përfitues për kompanin...



CASSA EDILE ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza
ZONA E FORMIMIT ZONA E SIGURISË

• Certifikata e rregullsis kontributive (DURC i 
rregullt)

• Formimi i detyrueshëm me ligj ose me kontrat  është falas 
(formin mbi sigurimin “16 orë MICS”, formimi i zanatit, rimëkëmbja 
e asbestit, formimi i përdorimit të makinave pune)

• Mbështetje teknike falas në vendin e 
ndërtimit ose në kompani
• Formimi dhe përditësimi në temën 
e shëndetit dhe sigurisë për punëtorët, 
punonjësit, drejtuesit, RLS falas dhe formimi 
për RSPP, punonjësit që merren me emer-
gjenzen dhe ndifmen e pare dhe 
parandalimin e zjarrit (falas për punëtorët, 
ulje 50% për figurat e tjera)
Formimi on the job

• Zvogëlimi prej 11,50% e shumës së kontri-
buteve të sigurimeve shoqërore që duhet të 
paguhen INPS-it (përjashtuar fondin e pensione-
ve) dhe INAIL-it ish-neni 29 të ligjit nr. 341/1995

• Kursi i formimit për rritjen profesionale ë është falas (mura-
turë dhe zdrukthtari, shtrim pllakash dhe dekorim, etj)

• Këshilla falas për firmat dhe punëtorët
• Mbështetje teknike falas për të  marrë 
“uljen e perqindjes së shpërblimit INAIL”

• Përfitimet ligjore dhe kontributore si përshe-
mbull subvencionet komunitare për realizimin e 
investimeve 

• 50% ulje për pjesëmarrje në kurse teknike (ndjekja, vlerësimi, 
kontabiliteti i punës, sistemet izoluese termike dhe akustike, etj)

• Vërejtja e modeleve të organizimit dhe 
menaxhimit

• Rimborsim pothuajse total të trajtimit kon-
traktual e sëmundjes dhe aksidenteve të 
punëtorëve për pjesen që i takon ndërmarrjes

• Aktivitet që kane të bëje me inovacionit dhe shërbimet jane 
falas: formini në vendin e punës, planet e formimit të ndërmar-
rjes, formazioni i formatoreve, mjetet e formimit në internet (FAD), 
shërbimet shoqëruese dhe burse punë, Qendra e Dokumentimit 
të Sektorit (CDS)

• Vlerësimi i rrezikut rumor,  të vibrazionit 
dhe kimik
• Zvogëlimi i zhurmës
• Llogaritja e probabilitetin te shpërthimit të 
fuqishëm falas

• Furnizim vjetor falas i veshjeve të punës dhe 
këpucëve pune për secilin punëtor
• Ndarja e Vjetërsisë Profesionale Ndërtimore 
(A.P.E.) për punëtorët me përfitim kontributiv 
për firmat
•  Kontribut në ngarkim të Cassa Edile dhe 
jo të punëdhënësit në rast se punëtori merr 
pjese vullnetarisht  në Fondin Pensional 
Suplementar të sektorit

Përfitimet e regjistrimit në Cassa Edile 
Të jesh anëtar  është përfitues për kompanin...

Formimi i punonjësve tuaj, siguria e kompanisë suaj dhe e vendin të ndërtimit 
nuk ka çmim

CASSA EDILE ESEM-CPT Enti i Unifikuar i Formimit dhe i Sigurisë
 

SHËRBIMET DHE PËRFITIMET PËR KOMPANIN

7



8

Për të  mbrojtur solidaritetin
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• Në maj, merret një pjesë e shpërblimeve shtesë, Vjetërsi Profesionale Ndërtimi (A.P.E.)

• Pagesa në korrik e pushimeve dhe pagesa në dhjetor e muajit të trembëdhjetë 

• Rimbursime për shpenzimet mjekësore, kontribut për shkolle dhe përfitime të tjera ekonomike për punëtorin 
dhe familjen e tij / saj

• Rimborsim në rast të aksidenteve jo profesional ose braktisja e sektorit

• Mundësia për të ndjekur kurse falas për forminin dhe rritjen profesionale dhe  
një përmirësim gradual të aftësive

• Lëshimi i certifikatës së Vend Ndertimi me Cilësisë e cila tregon cilësine dhe garanton përputhshjet e kushteve të sigurisë, 
detyrimet e formimit dhe rregullsin në pagasat e kontributit e të gjitha palëve konkurruese në punimet e ndërtimit të një 
vendi të caktuar. Shërbimi aktivizohet me kërkesën e kompanisë, që do të bëje punen, për të gjitha llojet e kontratave.

• Kontroll telematik i hyrjes në vendin e ndërtimit për të monitoruar nga ana e kompanise që do te zhvilloje punen 
ose subjektit kontraktues për pjesëmarrjen e ndërtuesve dhe jo ndërtuesve në vend (kontrata publike / private). Shërbimi, 
aktivizohet me kërkesën e personit të interesuar, lejon gjithashtu të verifikojë rregullsinë kontributive të një kompanie të 
regjistruar në Cassa Edile të Milanos, Lodit, Monzes dhe Brianzes.

Regjistrimi i rregullt në Cassa Edile përkthehet në përfitime edhe 
për punëtorët

Për të  mbrojtur solidaritetin
Me shërbimet falas të Cassa Edile më pak surpriza / rreziqe në vendin e ndërtimit
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Subjektet e aktivizuar për kontrollin e rregullsisë kontributive
a) Autoritetet kontraktuese, organet e drejtuara nga e drejta publike, entet kontraktuese, entet e tjera kontraktuese, subjektet kontraktuese 

dhe stacionet kontraktuese;
b) Organet Certifikuese të SOA-s;
c) Autoritetet publike koncesionare;
d) administratat publike të ndjekura, koncesionarët dhe operatorët e shërbimit publik;
e) Kompania o personi i vetëpunësuar në lidhje me pozicionin e tij të kontributit ose, me delegimin e ndërmarrjes ose të vetëpunësuarit, çdo 

person i interesuar;
f ) bankat ose ndërmjetësit financiarë, pasi te dimostrojn delegimin nga mbajtësi i kredisë, në lidhje me shitjen e kredive të certifikuara.

Si të kërkoni DURC
• nëpermjet hyrjes në portalin INAIL (www.inail.it) dhe INPS (www.inps.it). Pyetja elektronike e arkivave INPS, INAIL dhe Cassa Edile - duke 

specifikuar kodin tatimor të agjentit që duhet të verifikohet – do të kesh pergjigjje në kohë reale - në qoftë se plotesohen kushtet e ker-
kuara – nëpermjet një dokumenti ne .pdf pa mundesi modifikimi që vërteton kontributet e rregullta të subjektit të verifikuar. 

Kur të kërkohet DURC
a) për dhënien e subvencioneve, kontributeve, ndihmave financiare dhe përfitimeve ekonomike, të çdo lloji, duke përfshirë përfitimet dhe 

subvencionet komunitarje për realizimin e investimeve (Legge Finanziaria 2006);
b) në kuadër të procedurave të prokurimit për punët publike, shërbime dhe furnizime për punët private të ndërtimit;
c) për lëshimin e certifikimit SOA-s.

DURC: të gjitha gjerat që ju duhet të dini
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Kërkesat e rregullsisë
•  Verifikimi i rregullsis në kohë reale ka të beje më pagesat e detyrueshme nga kompania deri në ditën e fundit të muajit të dytë 

para datës në të cilën është bërë verifikimi, me kusht që të jetë skaduar afati i paraqitjes se denoncimit të rrogave.
•  Rregullsia ekziston gjithashtu, në prani të një dallimi jo shume i rendesishem midis shumave të huhura dhe ato të paguara (të bara-

barta ose më pak se € 150.00 që përfshinë çdo aksesor ligjor) në lidhje me çdo Institut dhe çdo Cassa Edile.

Mungesa e rregullsisë
Nëse nuk është e mundur të vërtetohen kontributet e rregullta në kohë reale, INPS, INAIL dhe Casse Edili transmetojë nëpërmjet PEC 
personit të interessuar ose personit të deleguar prej tij (psh. Konsulent i punës) ftesën për të rregulluar me një përshkrim të detajuar e 
shkaqeve të parregullsive të zbuluara. Personi në fjalë mund të rregullojë pozitën e tij brenda një periudhe jo më të gjatë se 15 ditë nga 
njoftimi i ftesës për rregullim.

Kohëzgjatja e dokumentit
•  120 ditë nga data e pranimit të Dokumentit

Përmbajtje
Rezultati pozitiv i kontrollit të rregullsisë krijon një Dokument që huhet të kete disa permbajtje minimale si në vijim:
•  emrin e kompanise, zyra e regjistruar dhe kodi fiskal të subjektit të cilit i bëhet verifikimi;
•  deklarata e rregullsisë (rezultati i INPS, INAIL dhe Cassa Edile);
•  numri identifikimit (protokollin), data e aplikimit dhe data e skadimit të dokumentit;
•  kohëzgjatja (120 ditë nga data e kërkesës).

DURC: të gjitha gjerat që ju duhet të dini



12

kërkesa për furnizim vjetor falas të veshjeve dhe këpucëve 
për pune për secilin punonjës tuaj

kontrolloni rregullsinë e një kompanie

tregoni ndryshimet e detajeve të kontaktit dhe / ose  
gjendjes se kompanisë

Shërbimet on-line
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Shërbimet on-line për firmat: çdo gjë që mund të bëni direkt nga zyra juaj

Shërbimet e seksioneve “Pagesat” dhe “Seksioni web” mund të përdoren gjithashtu nga konsulentët e deleguar të punës, pas legali-
zimit të profilit.

Hyn në faqen web www.cassaedilemilano.it dhe zbuloni se si:

Përshkrimi i funksionit > Seksioni web

• kontrolloni rregullsinë e një kompanie > Vitrinë regullsie

• merrni faturen e pagesesave të azhurnuara që i referohen periudhave të skaduara > Pagesat

• kërkesa për furnizim vjetor falas të veshjeve dhe këpucëve për pune për secilin punonjës tuaj

• regjistrimi në një kurs formini për punonjësin tuaj

• tregoni ndryshimet e detajeve të kontaktit dhe / ose gjendjes se kompanisë > Sporteli web

• ndihmë për punonjësin tuaj në përpilimin dhe dorëzimin e një kërkese për perfitimet

• etj

• mundesi për të pare orët e vera mënjane (denoncuar dhe paguar) për çdo punëtor dhe periudhë

• mundesi per te shikuar marrëdhëniet e punonjësve të deklaruar > Raportet

• konsultim i pagesave të bëra për çdo punonjës individual në bazë të dispozitave dhe pagesave të                                                   
bëra nga kompania tek Cassa

         

kërkesa për furnizim vjetor falas të veshjeve dhe këpucëve 
për pune për secilin punonjës tuaj

tregoni ndryshimet e detajeve të kontaktit dhe / ose  
gjendjes se kompanisë
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Selia në Milano
Via San Luca, 6 – 20122 Milano - Telefon 02.584961 - Faksi 02.58316406
Adresat e Certifikuara Elektronike të Postës (PEC) 
Regjistrimi:    iscrizioneimprese@cassaedilemilano.legalmail.it 
Durc On Line:    durc@cassaedilemilano.legalmail.it  
Rregullimet e pagesave:     ufficiocontenzioso@cassaedilemilano.legalmail.it 
Gjenerik:     datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it 
Faqja e internetit:                      www.cassaedilemilano.it 
Pritja në selin: nga e hëna deri të premten, orar i vazhdueshëm nga ora 9.00 deri në orën 17.00
Mbështetje telefonike: nga e hëna deri të premten, orar i vazhdueshëm nga ora 9.00 deri në orën 17.00

Selit territoriale
Legnano – Via Pontida, 1/E – 20025 Legnano (Mi) - Tel. 0331.593546 – Faksi 0331.574502
Orari: Nga e hëna deri të ejten, orar i vazhdueshëm nga ora 8.30 deri në orën 18.00 

Lodi – Viale Milano 56/60 – 26900 Lodi - Tel. 0371.431815 – Faksi 0371.431918
Orari: Nga e martja deri të premten nga ora 8:45 deri në orën 13.00 dhe nga ora 14.00 deri në orën 18.00 

Monza – Via Locarno, 3 – 20900 Monza  - Tel. 039.389530 – Faksi 039.2302856
Orari: Nga e hëna deri të premten nga ora 8.30 deri në orën 12.30 dhe nga ora 13.30 deri në orën 17.30



ESEM-CPT Njësia Unike e Formimit te Siguris Kontakte e dobishme

Zona e Sigurisë

Selia në Milano
Via Newton, 3 - 20148 Milano 
Tel. 02.48708552 – Faksi 02.48708862 
numri gjelbër 800 961 925
e-mail: infocpt@cptmi.it 
faqja e internetit: www.cptmilano.it 
Orari: 
Sekretaria e unifikuar: nga ora 9 .00 deri në orën 19.00
Sekretaria administrativa: 9.00-17.30

Selia në Monza
Via Locarno, 3 - 20052 Monza
Tel. 039.2308893 – Faksi 039.2308910
numri gjelbër 800 961 925

Selia në Lodi
Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi 
numri gjelbër 800 961 925

Zona e Trajnimit

Selia në Milano
Via Newton, 3 - 20148 Milano
Tel. 02.842711 - Faksi 02.406728
numri gjelbër 800 413 805
e-mail: info@esem.mi.it 
faqja e internetit: www.esem.it 
Orari: nga e hëna deri të premten nga ora 8.30 deri në orën 18.30

Selia në Monza
Via Locarno, 3 - 20900 Monza  
Tel. 039.2240470 – Faksi 039.2270463
numri gjelbër 800 413 805
e-mail: infomonza@esem.mi.it 
Orari: E hëna deri të premten nga ora 9.00 deri në orën 14.00

Selia në Lodi
Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi  
numri gjelbër 800 413 805
e-mail: infolodi@esem.mi.it 

SHËRBIMET DHE PËRFITIMET PËR KOMPANIN
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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 
di Milano, 
Lodi, Monza 
e Brianza

Cassa Edile Milano è un Ente bilaterale costituito da: Assimpredil-ANCE  FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 

PËR KOMPANIN
SHËRBIMET DHE PËRFITIMET


