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Stemă

REGULAMENTUL
SERVICIILOR OFERITE
DE CĂTRE
CASA DE AJUTOR RECIPROC A CONSTRUCTORILOR
DIN BOLOGNA
ÎN VIGOARE
DIN DATA DE 1 OCTOMBRIE 2005

Stemă

- AJUTOR ÎN CAZ DE MOARTE SURVENITĂ CA URMARE A UNUI ACCIDENT DE MUNCĂ
Cererea trebuie să fie prezentată de către Moştenitori în termen de 60 de zile de la data decesului în
conformitate cu modelul pus la dispoziţie de către Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor.
Cerinţe:
muncitorul să fi decedat în perioada în care era angajat la societatea înscrisă la Casa de Ajutor Reciproc a
Constructorilor din Bologna.
Membrilor familiei muncitorului decedat ca urmare a unui accident de muncă este acordat un ajutor, o
singură dată, în valoare de € 4.513,83. Se adaugă suma de € 772,10 pentru fiecare membru de familie aflat în
întreţinerea muncitorului beneficiar de cecuri pentru întreţinerea familiei şi, în orice caz, pentru soţie, cu
condiţia să locuiască împreună.
Documentele care trebuie să fie prezentate sunt enumerate în cerere.
Consiliul de Administraţie va putea cere eventual alte documente ulterioare considerate oportune în fiecare
caz în parte.

-

AJUTOR ÎN CAZ DE MOARTE SURVENITĂ CA URMARE A UNEI BOLI SAU A UNUI
ACCIDENT PRODUS ÎN AFARA MUNCII
Cererea trebuie să fie prezentată de către Moştenitori în termen de 60 de zile de la data decesului în
conformitate cu modelul pus la dispoziţie de către Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor.
Cerinţe:
muncitorul să fi decedat în perioada în care era angajat la societatea înscrisă la Casa de Ajutor Reciproc a
Constructorilor din Bologna şi să fi lucrat cel puţin 400 de ore de muncă în cadrul orelor de program obişnuit
în cele doisprezece luni anterioare datei decesului.
Membrilor familiei muncitorului decedat este acordat un ajutor, o singură dată, în valoare de € 1.781,78.
Se adaugă suma de € 326,66 pentru fiecare membru de familie aflat în întreţinerea muncitorului beneficiar de
cecuri pentru întreţinerea familiei şi, în orice caz, pentru soţie, cu condiţia să locuiască împreună.
Documentele care trebuie să fie prezentate sunt enumerate în cerere.
Consiliul de Administraţie va putea cere eventual alte documente ulterioare considerate oportune în fiecare
caz in parte.
Ajutorul va fi acordat în cazul în care decesul s-a produs în cadrul termenului în vigoare pentru conservarea
locului de muncă în caz de boală, prevăzut de CCNL, pentru angajaţii societăţilor de construcţii şi a altor
persoane asimilate.
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-

AJUTOR ÎN CAZ DE INVALIDITATE ABSOLUTĂ PERMANENTĂ SURVENITĂ CA
URMARE A UNUI ACCIDENT DE MUNCĂ
Cererea trebuie să fie prezentată de către Moştenitori în termen de 60 de zile de la data recunoaşterii stării de
invaliditate de către INAIL în conformitate cu modelul pus la dispoziţie de către Casa de Ajutor Reciproc a
Constructorilor.
Cerinţe:
muncitorul înscris la Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor din Bologna să poată demonstra că a prestat
cel puţin 2.100 de ore de munca în cei doi ani anteriori datei la care se face cererea, luând în calcul orele de
muncă prestate în cadrul orelor de program obişnuit, orele de lipsă de la locul de muncă pe motiv de boală
indemnizate de către INPS şi orele de lipsă de la locul de muncă ca urmare a unui accident sau din cauza unei
boli profesionale indemnizate de către INAIL.
Ajutorul se cuvine muncitorilor cărora, ca urmare a unui accident de muncă, le-a fost recunoscută de către
INAIL o invaliditate permanentă absolută în proporţie superioară de 67%.
Suma cu titlu de ajutor care va fi plătită o singură dată:
€ 3.563,55
La acest ajutor se adaugă suma de € 712,71 pentru fiecare membru de famiglie aflat în întreţinerea
muncitorului beneficiar de cecuri pentru întreţinerea familiei.

-

PROTEZE DENTARE – LUCRĂRI DENTARE ŞI DE ORTODONŢIE – ACHIZIŢIONARE DE
OCHELARI DE VEDERE PENTRU MUNCITORII ÎNSCRIŞI ŞI PENTRU FIII AFLAŢI ÎN
ÎNTREŢINEREA LOR
Cererea trebuie să fie prezentată în termen de 60 de zile de la data facturii în conformitate cu modelul
pus la dispoziţie de către Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor.
Cerinţe:
muncitorul înscris la Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor din Bologna să poată demonstra că a prestat
cel puţin 2.100 de ore de muncă în cei doi ani anteriori datei la care se face cererea, luând în calcul orele de
muncă prestate în cadrul orelor de program obişnuit, orele de lipsă de la locul de muncă pe motiv de boală
indemnizate de către INPS şi orele de lipsă de la locul de muncă ca urmare a unui accident sau din cauza unei
boli profesionale indemnizate de către INAIL.
Ca urmare a prezentării unei documentaţii specifice care va fi stabilită de către Consiliul de Administraţie,
Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor din Bologna va acorda un ajutor pentru acoperirea cheltuielilor
efectiv suportate de către muncitor.
Acest ajutor este stabilit în procent de 62,50% cu o valoare maximă totală de € 484,18, acordat anual fiecărei
familii.
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- AJUTOR PENTRU BOLNAVII DE TBC ASISTAŢI DE CĂTRE INPS
Nu există un termen de scadenţă. Societatea va avea grijă, în baza dispoziţiilor contractului, să prezinte lunar
documentaţia necesară.
Muncitorilor înscrişi, bolnavi de tuberculoză şi indemnizaţi de către INPS, le sunt recunoscute următoarele
forme de ajutor:
în perioada cuprinsă între 1 zi şi a 180-ea zi, ajutorul care rezultă din aplicarea dispoziţiilor prevăzute în art.
27 din CCNL din data de 5.7.1996 şi în art. 15 din CCIPL din data de 30.6.1989.
în perioada cuprinsă între a 181-a zi si a 270-ea zi, o indemnizaţie zilnică egală cu 50% din retribuţia efectivă
din care se scade cota fixă, impusă pe seama INPS.
Pentru a se ajunge la cele 180 de zile de incapacitate, nu se aplică principiul bolilor intervenite într-un an
calendaristic, dar care se prelungesc fără intrerupere şi în al doilea an calendaristic, ci se ţine cont de zilele
indemnizate în anul anterior şi cele indemnizate în anul ulterior până se atinge un maximum de 180 de zile.

- AJUTOR PENTRU CURE TERMALE
Cererea trebuie să fie prezentată în termen de 60 de zile de la data la care s-au încheiat curele termale în
conformitate cu modelul pus la dispoziţie de către Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor.
Cerinţe:
Înscrierea muncitorului concomitent cu depunerea cererii şi acesta să fi prestat cel puţin 400 de ore de muncă
în cadrul orelor de program obişnuit în cele doisprezece luni anterioare ultimei zile de depunere a cererii.
Muncitorilor înscrişi, trimişi la cure termale, Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor acordă un ajutor, la
fiecare exerciţiu financiar, în valoare de € 77,81 pentru muncitorii trimişi la cure termale de către INPS şi de
€ 156,79 pentru cei trimişi la cure termale de către ASL.
Documentele care trebuie să fie prezentate sunt enumerate în cerere.
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- FONDUL DE AJUTOR ÎN CAZ DE FALIMENT AL SOCIETĂŢII
Cerinţe:
muncitorul să fi lucrat cel puţin 400 de ore de muncă în cadrul orelor de program obişnuit în cele
doisprezece luni anterioare datei la care a fost prezentată ultima declaraţie de forţă de muncă de către
societatea declarată în stare de faliment către Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor.
În conformitate cu disponibilităţile băneşti ale acestui Fond special, muncitorilor înscrişi la Casa de Ajutor
Reciproc a Constructorilor – angajaţi la societăţi declarate în stare de faliment prin sentinţe ulterioare datei
de 31.01.1971 – al caror credit, având ca obiect prima de Crăciun, stabilită în baza declaraţiilor efectuate de
către societăţile angajatoare către Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor, a fost introdus ca urmare a
cererii Casei de Ajutor Reciproc a Constructorilor şi admis a face parte din pasivul falimentar în mod
privilegiat, de gradul 1, va fi acordată această primă în mod anticipat în proporţie de 100%, şi în acest caz,
Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor va reţine ceea ce în mod ipotetic va fi acordat de către organele
falimentare.

- PRIME PENTRU STUDII
Cererea trebuie să fie prezentată până pe data de 30 septembrie a fiecarui an în conformitate cu
modelul pus la dispoziţie de către Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor.
Cerinţe:
muncitorul să fie înscris la Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor din Bologna la data prezentării cererii
şi să poată demonstra că a lucrat cel puţin 400 de ore de muncă în cadrul orelor de program obişnuit în cele
doisprezece luni anterioare datei la care a fost prezentată cererea.
Ajutorul cu titlu de primă pentru studii constă în bani, are o valoare de cel puţin € 85,94, dar nu mai mult de
€ 859,38, se acordă anual muncitorilor în beneficiul fiilor sau a altor persoane asimilate care se află în
întreţinerea muncitorilor şi care frecventează şcoli de grad superior celor cinci clase elementare şi cursuri de
studiu obişnuite.
Documentele care trebuie să fie prezentate sunt enumerate în cerere.
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- CASE DE VACANŢĂ
Cererea trebuie să fie prezentată până pe data de 31 mai a fiecarui an în conformitate cu modelul pus la
dispoziţie de către Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor.
Cerinţe:
muncitorul să fie înscris la Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor din Bologna la data prezentării cererii
şi să poată demonstra că a lucrat cel puţin 400 de ore de muncă în cadrul orelor de program obişnuit în cele
doisprezece luni anterioare datei la care a fost prezentată cererea.
Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor autorizează, pe cheltuiala sa, un sejur în fiecare an pe perioada
verii, în case de vacanţă la mare sau la munte, în beneficiul fiilor sau a altor persoane asimilate care se află în
întreţinerea muncitorilor.
Nu pot fi găzduiţi în case de vacanţă copii cu vârstă mai mică de 6 ani sau mai mare de 12 ani împliniţi.
Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor va rambursa cheltuielile efectuate pentru sejururile de vară
petrecute în case de vacanţă neconvenţionate, în limita cheltuielilor stabilite pentru casele de vacanţă
convenţionate.
Documentele care trebuie să fie prezentate sunt enumerate în cerere.

- CURSURI DE GIMNASTICĂ FORMATIVĂ
Cererea trebuie să fie prezentată în termen de 60 de zile de la data la care s-a încheiat cursul în conformitate
cu modelul pus la dispoziţie de către Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor.
Cerinţe:
muncitorul să fie înscris la Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor din Bologna la data prezentării cererii
şi să poată demonstra că a lucrat cel puţin 400 de ore de muncă în cadrul orelor de program obişnuit în cele
doisprezece luni anterioare datei la care a fost prezentată cererea.
Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor acordă un ajutor, la fiecare exerciţiu financiar, în valoare maximă
de € 108,09, în beneficiul muncitorilor înscrişi, ai căror fii, cu vârstă maximă de 14 ani, au frecventat un curs
de gimnastică formativă.
Documentele care trebuie să fie prezentate sunt enumerate în cerere.
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- AJUTOARE EXTRAORDINARE CU CARACTER DE ASISTENŢĂ PUBLICĂ
Cerinţe:
muncitorul să fie înscris la Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor din Bologna la data prezentării cererii
şi să poată demonstra că a lucrat cel puţin 400 de ore de muncă în cadrul orelor de program obişnuit în cele
doisprezece luni anterioare datei la care a fost prezentată cererea.
Condiţiile, modalităţile de acordare şi beneficiarii acestei forme de asistenţă, sunt stabilite la diverse intervale
de timp de către Consiliul de Administraţie a Casei, în conformitate cu disponibilităţile băneşti ale acestui
fond special.
Atingerea numărului minim de ore prevăzut pentru acordarea ajutorului va trebui să rezulte din datele
înregistrate de către Casele de Ajutor Reciproc a Constructorilor, administrate de către reprezentanţii
asociaţiilor din teritoriu, care aderă la asociaţiile naţionale şi care au stipulat contractul colectiv de muncă la
nivel naţional, pentru angajaţii societăţilor de construcţii şi a altor persoane asimilate acestora.

- PRIMA PENTRU FIDELITATE
Proces verbal al acordului din data de 29.07.1998
Cu scopul de a pune în valoare profesionalismul şi experienţa muncitorilor, care se vor putea mândri în
urmatorii 14 ani cu o vechime în acest sector, la data pensionării, mai mare de 8 ani, s-a căzut de acord cu
privire la constituirea unei forme de ajutor extraordinar extracontractual denumit “Primă pentru Fidelitate”,
pe seama fondului extraordinar APE al Casei de Ajutor Reciproc a Constructorilor din Bologna. Muncitorilor
înscrişi la Casa de Ajutor Reciproc a Constructorilor din Bologna, care pot demonstra 21 de ani de plată a
contribuţiilor din sectorul construcţiilor, în perioada petrecută sub tutela Casei de Ajutor Reciproc a
Constructorilor din Bologna, le este acordat, în momentul pensionării pe motiv de vârstă, vechime în muncă,
incapacitate, un ajutor, care va fi raportat la valoarea fondului de rezervă încasat în perioada în care au lucrat
în sectorul construcţiilor (1 octombrie/30 septembrie şi părţi dintr-un an), înainte de pensionare, cu începere
din data de 1 octombrie 1996/30 septembrie 1997.
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Ajutorul va fi acordat începând cu data de 1 ianuarie 1998 pe o durată de 14 ani: va înceta prin urmare la data
de 31 decembrie 2011.
Ajutorul va descreşte, cu începere din al nouălea an de la data acordului, cu 15 puncte procentuale pentru
fiecare an consecutiv celui de-al optulea an, până se va ajunge la un minim de 20% în al paisprezecelea an.
În caz de vechime în construcţii mai mică de 21 de ani petrecuţi sub tutela Casei de Ajutor Reciproc a
Constructorilor din Bologna, ajutorul va fi redus în mod proporţional cu 1/21 pentru fiecare an lipsă.
Nu va fi acordat nici un ajutor pentru o vechime în muncă mai mică de 8 ani.
În vederea calculării vechimii necesare pentru a se putea aprecia îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege
pentru a avea dreptul la această formă de ajutor, se vor lua în calcul şi anii de vechime în sectorul
construcţiilor petrecuţi sub tutela altor Case de Ajutor Reciproc a Constructorilor.
Doar cu privire la Provincia Bologna se vor lua în calcul şi anii de vechime în sectorul construcţiilor petrecuţi
sub tutela altor Case de Ajutor Reciproc a Constructorilor, care au activat o formă similară de ajutor
extraordinar extracontractual.

