
Salarii contractuale si prestatii asistentiale 
integrative

DAL  1919 100  A
NNI

C A S S A  E D I L E  D I  M I L A N O,  
L O D I ,  M O N Z A  E  B R I A N Z A

Servicii pentru muncitori



Tipologia platilor Ce se intampla Cand vine facuta plata

Salariul pentru vacanta“cartella” 
din Iulie

Calculul in fisa de plata (pentru lunile ce se gasesc intre luna octombrie 
si luna martie) si plata catre “Cassa Edile” de efectuata de firma

Toti anii in luna Iulie de catre “Cassa Edile”

Prima de craciun (“cartella” din 
decembrie) = al treisprezecelea 
salariu

Calculul in fisa de plata (pentru lunile ce se gasesc intre luna aprilie 
si luna septembrie) si plata catre “Cassa Edile” efectuata de firma

Toti anii in luna Decembrie de catre “Cassa 
Edile”

“Anzianità Professionale Edile” 
(A.P.E.) = vechime de munca in  
sector

Plata contributiei este doar datoria firmei. 
Muncitorul indeplineste conditiile de a avea “l’Anzianità Professionale 
Edile” in momentul in care reuseste sa intruneasca conditia de a avea 
2.100 ore de munca ordinara* in cei doi ani precedenti (esemplu: plata 
A.P.E. Mai 2021 pe baza celor 2.100 ore acumulate de muncitor in 
perioada ce tine de la 1° octombrie 2018 pana la 30 septembrie 2020)

Toti anii pe 1° Mai de catre “Cassa Edile” 
(plata se face in primele zile lucratoare 
utile ale lunii Mai)

*ore de munca ordinara = ore de munca, concediu medical de boala sau in urma unui accident de munca. 
Toate platile de mai sus sunt efectuate de catre “Cassa Edile” pe baza acreditarilor lunare facute de catre firma in nume propriu dar si in numele muncitorului. Plata este prevazuta a fi facuta in 
automat, de catre contractele colective nationale si provinciale de munca cu termenele indicate mai sus dar numai dupa ce s-a verificat ca firma a efectuat toate acreditarile ce trebuiau facute.

Plati contractuale
“Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza” corespunde muncitorilor inscrisi o parte din salariu (plati contractuale) precum si prestatii asistentiale integrative ce vor fi descrise in continuare.

Servicii pentru muncitori 
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Prestatii asistentiale sanitare integrative efectuate de Sanedil
Ce este Sanedil e un Fond de asistenta sanitara integrative introdus de catre Contractul Colectiv National de Munca (CCNL) pentru industrie si  

cooperative din 18/07/2018 si pentru cel de maiestrie din 31/01/2019

Scop Recunoaste muncitorilor din constructii (muncitori si functionari) aceleasi prestatii sanitare integrative ale SSN (Servizio Sanitario Nazionale) pe 
tot teritoriul national, datorita conventiilor semnate cu UNISALUTE, care este cea mai mare asigurare sanitara din Italia dupa numarul de clienti 
gestionati. Polita ofera garantii chiar si in urma accidentelor de munca sau a celor din afara muncii

De cand este activ De la 1° Octombrie 2020

Va rugam sa  
retineti

SANEDIL INLOCUIESTE PRESTATIILE SANITARE TUTUROR ASA NUMITELOR “CASSA EDILE”

Cui se adreseaza Angajatilor, atat muncitori cat si functionari carora li se aplica contractele CCNL de constructii mai sus enumerate

Planuri sanitare “BASE”
Muncitori: care inca nu au avut platita asa numita “Anzianità 
Professionale Edile” (vechimea de munca in domeniul constructiilor) 
pana la sfarsitul lunii septembrie a fiecarui an
Functionari: cu mai putin de 24 de luni de contributii continue 
Sanedil varsate

“PLUS”
Muncitori: care au avut platita asa numita “Anzianità Professionale 
Edile” (vechimea de munca in domeniul constructiilor) pana la  
sfarsitul lunii septembrie a fiecarui an
Functionari: cu cel putin 24 de luni de contributii continue  
Sanedil varsate

Prestatii oferite Planurile sanitare Sanedil BASE si PLUS acopera urmatoarel cheltueli (cu maximale diferite de rambursare):
- internarea intr-un spital pentru interventii chirurgicale majore;
- prestatii de inalta specializare: radiologie si diagnostica pe imagini (ca de exemplu, rx coloana, rezonanta magnetica);
- vizite specialistice;
- “ticket” pentru investigatii diagnostice si de primul ajutor;
- tratamente fizioterapice de reabilitare (doar in urma unor accidente cu acces la asa numitul “Pronto Soccorso” sau a celor facute ca urmare a  
       unor patologii specifice cum ar fi de exemplu cele ale bolilor neurologice temporar invalidante);
- terapia cu laser;
- prestatii dentare particolare;
- implantologie;
- interventii chirurgice dentare extra-spitalizare;
- ingrijire dentara de intretinere;
- prestatii diagnostice speciale: pachete de prevenire (cu ar fi de exemplu, teste de sange si preventie cardiovasculara);
- proteze ortopedice si acustice;
- lentile;
- importanta incapacitate determinata de un handicap permanent ca urmare a unei accidentari de munca sau a unei grave patologii;
- monitor de sanatate;
- maternitate/sarcina;
- indemnizatie zilnica pentru spitalizare in caz de pozitivitate COVID-19 (CORONAVIRUS);
- diurna post spitalizare ca urmare a unei terapii intensive pentru COVID-19 (CORONAVIRUS);
- pervicii de consultanta;
- prestatii la tarife reduse.
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Prestatii asistentiale sanitare integrative efectuate de Sanedil Prestatii asistentiale sanitare integrative efectuate de Sanedil
  Modalitate • Prestatie de rambursare

Documente de prezentat: 
- modulul pentru cererea de prestatie/rambursare 
- copia prescriptiei medicale/bilet de trimitere
- copia facturilor/chitantelor cu cheltuielile facute
- copia certificatului de serviciu

• Prestatii facute in conventie directa cu structurile autorizate de UNISALUTE. 
   In aceste cazuri INTOTDEAUNA ESTE NECESARA O AUTORIZARE DIN PARTEA UNISALUTE INAINTE DE A EFECTUA PRESTATIA

Documente de prezentat: 
- modulul pentru cererea de prestatie/rambursare 
- copia prescriptiei medicale/bilet de trimitere
- copia certificatului de serviciu

• Va rugam sa retineti: in cazul in care cererea se face pentru prima oara, anexati si fotocopia unui document de identitate valid

Informatii utile 
pentru rambursari

• Rambursarea recunoscuta pentru examenele de inalta specializare si pentru vizitele de specialitate priveste doar plata asa numitului “ticket” 
sanitar.

• Ai timp doi ani de la factura (“Ticket”) pentru a face cererea de rambursare pentru o prestatie acoperita.
• Suma rambursata nu poate fi dedusa cand se face declaratia fiscala. Franchiza nerambursata poate sa fie dedusa.

Cum se cer  
prestatiile

Prezinta cererea de prestatie in propria “Cassa Edile” de referinta sau prin intermediul unuia dintre urmatoarele metode:
• la ghiseu 
• prin intermediul emailului scriind la adresa milano@fondosanedil.it 
• prin posta

Pentru mai multe 
informatii si  
modulistica

www.cassaedilemilano.it > “Lavoratori” > “Prestazioni e servizi” >“Fondo Sanitario Nazionale Sanedil”

Pentru mai multe informatii puteti sa va duceti la asa numitele  “Guide” publicate pe site-ul www.cassaedilemilano.it >“Lavoratori” >“Prestazioni e servizi” 
> “Fondo Sanitario Nazionale Sanedil” sau pe site-ul www.fondosanedil.it



Rambursare Pentru cine Numarul de ore Suma rambursata Data la care poate 
fi facuta cererea

1. Lipsa medical Muncitor 1.800 ore de munca ordinara in cele 
12 luni sau 500 de ore de munca 
ordinara in cele 3 luni anterioare 
lunii de prezentare a cererii precum 
si o perioada de inscriere a  
muncitorului la data evenimentului 
de cel putin 12 luni in “Cassa Edile di 
Milano, Lodi, Monza e Brianza”

In cazul in care durata primului concediu medical 
neplatit de firma este egal sau mai mare de 3 zile,  
prestatia este recunoscuta cu suma de € 150,00 brut  
(€ 115,50 net) pe an. In caz contrar muncitorului 
i se va recunoaste pentru fiecare zi de absenza 
corespunzatoare primului concediu medical, o 
treime din suma totala si anume cifra de € 50,00 
brut (€ 38,50 net)/zi, partea ramasa pana la cifra 
totala de € 150,00 brut pe an se va putea platit cu 
ocazia altor evenimente de absente cauzate de acest 
tip (concedii medicale ce au o durata mai mica de 6 zile)

In timp de 6 luni de la data 
de inceput a concediului 
medical cu durata mai mica  
de 6 zile (o singura data pe 
an)

2.  Contributul pentru  
prezenta copiilor la cresa

Copiii fiscal in  
intretinerea a cel 
putin unuia dintre  
cei doi soti

1.800 sau 500 de ore de munca 
ordinara in cele 12 sau in cele 3 luni 
precedente datei facturii/chitantei/
documentului de plata

€ 1.000,00 net pe an In timp de 6 luni de la  
terminarea perioadei de  
prezenta a fiecarui an  
scolar

3. Contributul pentru cheltuieli 
scolare accordat muncitorilor 
cu ocazia accesului copiilor la 
“scuola secondaria di 1° grado”

Copiii fiscal in  
intretinerea a cel 
putin unuia dintre  
cei doi soti

1.800 sau 500 de ore de munca 
ordinara in cele 12 sau in cele 3 luni 
anterioare datei de 1° Octombrie

€ 265,00 brut (€ 204,00 net) De la 1° Septembrie pana la 
31 Martie succesiv datei de 
inceput a anului scolar 

4. Burse de studiu pentru 
“scuole secondarie di 2° 
grado” sau rambursarea  
cheltuielilor cu rechizitele 
scolare

Muncitor si copiii 
fiscal in intretinerea 
a cel putin a unuia 
dintre cei doi soti

1.800 sau 500 de ore de munca 
ordinara in cele 12 sau in cele 3 luni 
anterioare datei de 1° Octombrie

De la un minim de € 310,00 brut (€ 238,70 
net) la un maxim de € 715,00 brut (€ 550,50 
net)

Inainte datei de 31  
decembrie succesiva datei 
de incheiere a anul scolar

5. Burse de studiu  
universitare

Muncitor si copiii 
fiscal in intretinerea 
a cel putin a unuia 
dintre cei doi soti 

1.800 sau 500 de ore de munca 
ordinara in cele 12 sau in cele 3 luni 
anterioare datei de 1° Octombrie

De la € 1.605,00 brut (€ 1.235,85 net) la  
€ 715,00 brut (€ 550,50 net) pentru fiecare din 
cele 1/3 dintre cele mai bune cereri prezentate,  
€ 2.800,00 brut (€ 2.150,00 net) pentru fiecare 
dintre cei mai buni 3 studenti ce sunt inscrisi la 
facultati cu specific de “Ingegneria Civile/Edile” 
+ € 765,00 brut (€ 589,00 net) in momentul in 
care se ia  “Laurea” multiplicat cu numarul de ani 
in care studentul a avut bursa de merit

Inainte de data 31 Martie 
urmatoare datei de incheiere 
a anului academic

In termen de 6 luni de la  
absolvirea examenului de 
diploma al facultății de inginer 
consructor  “Ingegneria Civile/
Edile”
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Prestatii sanitare integratoare platite de “Cassa Edile”

Rambursare Pentru cine Numarul de ore Suma rambursata Data la care poate 
fi facuta cererea

6.   Contributul pentru  
cheltuieli extraordinare  
generice

Muncitor, membrii 
familiei fiscal in 
intretinere (sotie/
sot si copiii aflati in 
intretinerea a cel 
putin unuia dintre 
cei doi soti)

Muncitor: 1.800 sau 500 de ore de 
munca ordinara in cele 12 sau in cele 
3 luni anterioare datei facturii

Membru al familiei: inscrierea 
muncitorului in “Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza” pentru cel 
putin 3 ani (chiar si neconsecutivi) in 
ultimii 5 ani anteriori datei facturii 
si declarea in ultimul an a cel putin 
1.800 ore de munca ordinara

Pana la un maxim de 33% din cheltuiala 
facuta in favoarea muncitorului si 17% din 
cheltuiala efectuata pentru unul di membrii 
familiei muncitorului si care e fiscal in 
intretinerea acestuia.
Nu se vor accepta cereri de rambursare pentru 
cheltuieli efectuate ce nu depasesc suma de  
€ 300,00.
Suma maxima ce se poate plati muncitorului si 
membrului sau de familie e egal cu € 5.000,00 
pe an

In timp de 6 luni de la data 
primei facturi/chitante  
fiscale prezentate 

7.    Accidente 
extraprofesionale

Muncitor 1.800 sau 500 de ore de munca 
ordinara in cele 12 sau in cele 3 luni 
anterioare datei accidentului

€ 12.000,00  pentru invaliditate permanenta 
absoluta
€ 13.000,00 in cazul mortii muncitorului 
inscris insusi

In timp de 6 luni de la data 
accidentului

8.   Contributul acordat 
muncitorilor in tratament de 
hemodializa

Muncitor 1.800 sau 500 de ore de munca 
ordinara in cele 12 sau in cele 3 luni 
anterioare datei de prezentare a 
cererii

€ 15,00 pe zi doar pentru zilele de absenza 
partiala de la munca in coincidenta cu zilele in 
care a fost efectuat tratamentul

In timp de 6 luni de 
la terminarea fiecarui 
semestru in care a fost 
efectuat tratamentul

9.   Contributul acordat 
in ajutorul recuperarii 
muncitorilor sau copiilor 
lor pentru a putea iesi din 
alcooldependenta

Muncitor si copii 
fiscal in intretinere 
sau conviventi

1.800 sau 500 de ore de munca 
ordinara in cele 12 sau in cele 3 luni 
anterioare datei de prezentare a 
cererii

Pana la un maxim de € 300,00 pe an In timp de 6 luni de la data 
la care s-a terminat terapia 

10.  Contributul acordat in 
ajutorul recuperarii muncitorilor 
sau copiilor lor pentru a putea 
iesi din toxicodependenta

Muncitor si copii 
fiscal in intretinere 
sau conviventi

1.800 sau 500 de ore de munca 
ordinara in cele 12 sau in cele 3 luni 
anterioare datei de prezentare a 
cererii

€ 300,00 pe luna limitat doar la primele 6 luni 
de ciclu de cura

In timp de 6 luni de la 
incheierea primelor 6 luni 
de ciclu de cura

11.  Imbracaminte  
si incaltaminte de munca

Muncitor 1.800 sau 500 de ore de munca 
ordinara in cele 12 sau in cele 3 luni 
anterioare datei de 1° Septembrie

1 pereche de bocanci de munca (fara 
verificarea numarului de ore)

1 bluza si 1 pereche de blugi (imbracaminte 
in functie de numarul de ore declarate si platite)

Cererea este facuta in  
fiecare an online de catre 
firma pentru care  
muncitorul este angajat

Prestatii sanitare integratoare platite de “Cassa Edile”
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Pentru mai multe informatii se trimite la normele generale publicate online pe site-ul www.cassaedilemilano.it

Rambursare Pentru cine Numarul de ore Suma rambursata Data la care poate 
fi facuta cererea

12.  Contributul in ajutorul 
persoanelor cu handicap

Muncitor, copii si 
sotie/sot fiscal in 
intretinere 

Muncitor si copii: 1.800 sau 500 de ore 
de munca ordinara in cele 12 sau 5 luni 
anterioare datei de 1° Octombrie
Sotie/sot: inscrierea muncitorului in 
“Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza” pentru cel putin 3 ani (chiar si 
neconsecutivi) in ultimii 5 ani anteriori 
datei de 1° Octombrie si declarea in 
ultimul an a cel putin 1.800 ore de 
munca ordinara

€ 1.000,00 brut (€ 770,00 net) pentru 
persoanele ce au un coeficient de invaliditate 
mai mare de 74%
€ 500,00 brut (€ 385,00 net) pentru 
persoanele cu coeficient de invaliditate cu 
valorii coprinse intre 46% si 74%

De la 1° ianuarie si pana la 
30 iunie a fiecarui an

13.  Contributul pentru 
cheltuielile facute in caz de 
deces

Muncitor si urmasi 1.800 sau 500 de ore de munca 
ordinara in cele 12 sau in cele 3 
luni precedente datei decesului (in 
cazul in care din cauza unui accident 
de munca cel decedat este chiar 
muncitorul prestatia se acorda fara a 
se controla nici-un numar de ore)

€ 860,00 pentru decesul muncitorului insusi, suma ce 
se mareste cu € 180,00 pentru fiecare copil ce rezulta 
in intretinerea acestuia
€ 570,00 brut (€ 438,90 net) pentru decesul sotiei/
sot
€ 220,00 brut (€ 169,40 net) pentru decesul rudelor 
de pana la 2° grad si pentru care se poate demonstra 
ca erau conviventi (coabitanti) cu muncitorul
€ 180,00 brut (€ 138,60 net) pentru decesul 
parintilor ce nu erau conviventi cu muncitorul

In timp de 6 luni de la data 
decesului 

14.  Prestatie “una tantum” 
in ajutorul perfectionarii 
si instruiri muncitorilor in 
somaj (disoccupazione) 
sau in somaj tehnic (“Cassa 
Integrazione Guadagni”)

Muncitor 1.800 de ore de munca ordinara 
in un ultimul an solar anterior datei 
concedierii sau a datei de inceput a 
perioadei de suspendare a muncii

€ 200,00 net In timp de 6 luni de la  
terminarea cursului formativ

15.  Prestatie acordata 
in ajutorul muncitorilor 
nevoiti sa abandoneze 
sectorul de constructii in 
urma unui accident grav

Muncitor 1.800 sau 500 de ore de munca 
ordinara in cele 12 sau in cele 3 luni 
anterioare datei accidentului

€ 25.000,00 pentru invaliditate cu valoarea 
coeficientului cuprinsa intre 40% si 66%

In timp de 6 luni de la data 
atestarii invaliditatii permanente 
eliberata de “INAIL”, impreuna 
cu cererea trebuiesc prezentate 
si certificatele precum si 
documentele ce pot demonstra 
cauzele si efectele accidentului

Prestatii sanitare integratoare platite de “Cassa Edile”
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Sede centrale di Milano
Via Newton, 3 – 20148 Milano (MI)
Centralino 02/84.27.11

Sede di Monza
Via Locarno, 3 – 20900 Monza (MB)
Centralino 039/22.70.470

Sede di Lodi
Viale Milano, 56/60
26900 Lodi (LO)

AREA FORMAZIONE

Numero verde gratuito: 800 413 805
e-mail: info@esem-cpt.it

AREA SICUREZZA

Numero verde gratuito: 800 961 925
e-mail: infocpt@esem-cpt.it

SITO WEB
www.esem-cpt.it

Prestatii sanitare integratoare platite de “Cassa Edile”



Ente bilaterale costituito da: Assimpredil-ANCE e FENEALUIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 
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Sede centrale di Milano - Via San Luca, 6 – 20122 Milano

Contatti per le sedi di Milano  -  Legnano  -  Lodi  -  Monza

Tel. 02.584961
E-mail: lavoratori@cassaedilemilano.it  - PEC: gestionelavoratori@cassaedilemilano.legalmail.it  - Sito web: www.cassaedilemilano.it 
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