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Cum functioneaza  
stimulentele 
pentru angajarea  
tinerilor? 



Dupa cum este prevazut in procesul verbal pentru reinoirea contractelor 
colective nationale de munca, a acordului  de sector si din urmatorul acord 
National de implementare din 10 Septembrie 2020, a fost infinta asa zisul 
ajutor “Incentivo occupazione” in ajutorul firmelor care au dreptul, vizand 
ocuparea fortei de munca in randul tinerilor  si pentru a favoriza schimbarea 
generationala din sectorul nostru.

care sunt in regula cu platile, atat in momentul 
depunerii cererii cat si in momentul actului de 
compensare,catre toate "Casse Edili" la care sunt 
inregistrate, chiar si cu eventuale plati facute in rate 
de restante acumulate la momentul angajarii

care nu au procedat, in cele 6 luni precedente 
angajarii, la concedieri individuale sau colective 
dintr-un  motiv obiectiv justificat de muncitori 
angajati in aceleasi unitati productive cu acelasi nivel 
contractual si cu aceleasi sarcini.

Cui i se a reseaza?
Firmelor care indeplinesc urmatoarele conditii: 

care au efectuat angajari cu contracte de munca 
subordonat pe timp plin si nedeterminat,chiar si in 
ucenicie profesionala, sau transformari de contract 
cu timp determinat



 euro brut recunoscuti sub forma de despagubire 
privind contributiile datorate catre assa dile  calificata 
la care este inscris lucratorul.

n bon voucher  formativ de euro  brut de cheltuit 
pentru lucratorul angajat la  Scuole dili  din sistem pentru 
un curs de formare profesional bonus formazione .

Catre care muncitori 
se adresea a

uncitori care, la momentul angajarii sau al transformarii, nu au 
implinit inca  0 ani 2  ani si  zile .

Ce presupune stimulentul





Compania solicitanta  trebuie sa foloseasca formularul  publicat in sectiunea site-ului   

www.cassaedilemilano.it 

Pentru cati lucratori poate 
fi aplicat stimulentul?
Compania poate beneficia de stimulent pentru un numar de angajari si/
sau transformari nu mai mare decat celui rezultat din 30% din media 
lucratorilor angajati pe timp nedeterminat in forta in anteriorul  an de 
"Cassa Edile" (30 Septembrie /1° Octombrie). Companiei i se poate 
recunoaste stimulent pentru  angajare si/sau transformare pentru cel 
putin un lucrator, indiferent de numarul de lucratori angajati.

Cum se depune 
cererea?

“Imprese” → “Documenti” → “Modulistica” 
si sa-l trimita impreuna cu declaratia, de certificare a cerintelor solicitate,
prin  PEC la adresa:  fio@cassaedilemilano.legalmail.it 

in timp de 30 de zile de la data angajarii.

Pentru mai multe amanunte se trimite la descrierea completa a 
continutului acestui stimulent  publicata in sectiunea  site-ul : 
www.cassaedilemilano.it “Imprese” → “Servizi”.



Contactele noastre
Sediu central din Milano
Via San Luca, 6 – 20122 Milano
Contacte pentru sediile din:

Legnano - Via Pontida, 1/E – 20025 Legnano 
Lodi - Viale Milano 56/60 – 26900 Lodi 
Monza - Via Locarno, 3 – 20900 Monza

Tel. 02.584961
C: fio@cassaedilemilano.legalmail.it


