
SSIISSTTEEMMAA  IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTII  

LLEE  RREEGGOOLLEE 
 

IIll  nnuuoovvoo  ssiisstteemmaa  ddeeggllii  iinnqquuaaddrraammeennttii  pprreevveeddee  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  33  cclluusstteerr::  

  

••  PPeerrccoorrssii  ddii  iinnggrreessssoo  

••  PPeerrccoorrssii  qquuaalliiffiiccaattii  

••  PPeerrccoorrssii  ssppeecciiaalliissttiiccii  

  

PPeerr  cciiaassccuunn  ppeerrccoorrssoo  ssoonnoo  pprreevviissttee  33  ddiivveerrssee  ffaassii::  

  

••  SSppeerriimmeennttaazziioonnee  

••  IInnsseerriimmeennttoo  

••  PPrrooggrreessssiioonnee  

  

  

  

  

II  CClluusstteerr  

  

  

  

Cluster 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLaa  ffaassee  ddii  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  

  

••  LLaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  èè  llaa  ffaassee  cchhee  pprreecceeddee  ll’’aattttiivvaazziioonnee  ddii  cciiaassccuunn  

ppeerrccoorrssoo,,  hhaa  llaa  dduurraattaa  ddii  33  mmeessii  eedd  hhaa  ll’’oobbbbiieettttiivvoo  ddii  aabbiilliittaarree  llaa  

ppeerrssoonnaa  aallll’’ooppeerraattiivviittàà  nneell  rruuoolloo..  

••  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee,,  uuttiillee  aa  vveerriiffiiccaarree  cchhee  nnoonn  ccii  ssiiaannoo  iimmppeeddiimmeennttii  ddii  

eevviiddeennttee  ee  ccoommpprroovvaattaa  ggrraavviittàà,,  vviieennee  eeffffeettttuuaattaa  ddaall  rreessppoonnssaabbiillee  

ggeerraarrcchhiiccoo  ccooaaddiiuuvvaattoo  ddaall  GGeessttoorree  IInnddiivviidduuaallee..  



••  AAll  tteerrmmiinnee  ddeeii  33  mmeessii,,  iill  GGeessttoorree  IInnddiivviidduuaallee  ccoommuunniiccaa  iinn  ffoorrmmaa  ssccrriittttaa  

ll’’iinnsseerriimmeennttoo  nneell  ppeerrccoorrssoo  ee  ll’’  iinnqquuaaddrraammeennttoo  ddii  iinnggrreessssoo,,    

eevviiddeennzziiaannddoonnee    iill  ppeerrccoorrssoo  ee  llaa  ssuuaa  dduurraattaa  nnoonncchhéé  iill  mmoommeennttoo  ddeellllaa  

pprreevviissttaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  aall  rruuoolloo..  IIll  ppeerriiooddoo  ddeellllaa  ffaassee  ddii  

ssppeerriimmeennttaazziioonnee  nnoonn  vviieennee  ccoommppuuttaattoo  ccoommee  tteemmppoo  uuttiillee  aallllaa  

mmaattuurraazziioonnee  ddeelllloo  sstteepp  ssuucccceessssiivvoo..  

  
 

  

  

  

LLaa  ffaassee  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  aall  rruuoolloo  

  

••  NNeellllaa  ffaassee  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  aall  rruuoolloo  ooggnnii  ppeerrssoonnaa  ssaarràà  iinntteerreessssaattaa  ddaa  uunnaa  

vveerriiffiiccaa  ddii  iiddoonneeiittàà  aall  rruuoolloo  cchhee  aavvvveerrrràà  pprriimmaa  ddeellll’’aacccceessssoo  

aallll’’iinnqquuaaddrraammeennttoo  ssuucccceessssiivvoo..  

••  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  èè  ffiinnaalliizzzzaattaa  aa  vveerriiffiiccaarree  cchhee  llaa  ppeerrssoonnaa  ssiiaa  iinn  lliinneeaa  ccoonn  ii  

rreeqquuiissiittii  ddii  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  aatttteessii  ddaall  pprrooffiilloo  ddeell  rruuoolloo  rriiccooppeerrttoo..  

••  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  vveerrrràà  eeffffeettttuuaattaa  ddooppoo  1188  mmeessii  ddaallll’’eeffffeettttiivvoo  iinnggrreessssoo  nneell  

rruuoolloo  aall  ffiinnee  ddii  aassssiiccuurraarree  aallllaa  ppeerrssoonnaa  uunn  tteerrmmiinnee  ssuuffffiicciieennttee  

aallll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  pprroopprriiee  ddeell  rruuoolloo..  



••  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  vveerrrràà  eeffffeettttuuaattaa  ddaall  rreessppoonnssaabbiillee  ggeerraarrcchhiiccoo  ddiirreettttoo,,  ddaall  

rreessppoonnssaabbiillee  ggeerraarrcchhiiccoo  ssuuppeerriioorree  ee  ddaall  GGeessttoorree  IInnddiivviidduuaallee..  

••  IInn  ccaassoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ppoossiittiivvaa  ssii  pprroosseegguuee  iill  ppeerrccoorrssoo  ffiinnoo  aall  tteerrmmiinnee;;  

iinn  ccaassoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  nneeggaattiivvaa  ((  ddii  iinniiddoonneeiittàà))  èè  pprreevviissttaa  ll’’uusscciittaa  ddaall  

ppeerrccoorrssoo  ee  ll’’aavvvviicceennddaammeennttoo  aadd  aallttrroo  rruuoolloo..  PPeerr  ii  rruuoollii  ii  iinnggrreessssoo,,  

llaaddddoovvee  nnoonn  ffoossssee  ppoossssiibbiillee  ll’’aavvvviicceennddaammeennttoo  llaa  ppeerrssoonnaa  rriimmaannee  nneell  

ppeerrccoorrssoo  cchhee  vveerrrràà  pprroolluunnggaattoo  ddii  1122  mmeessii..  

  

  

LLaa  ffaassee  ddii  pprrooggrreessssiioonnee  

  

  

••  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  iiddoonneeiittàà  vveerrrràà  ccoonnddoottttaa  ccoonn  llee  sstteessssee  ffiinnaalliittàà  ddeessccrriittttee  

ppeerr  llaa  ffaassee  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  1122  mmeessii  pprriimmaa  ddeellllaa  mmaattuurraazziioonnee  ddeell  

ppaassssaaggggiioo  aa  QQDD11..  

••  PPeerr  llee  ssoollee  ffiigguurree  ddii::  SSuuppeerrvviissoorree  CCaallll  CCeenntteerr,,  RReessppoonnssaabbiillee  AAssssiisstteennzzaa  

CCoommmmeerrcciiaallee  ee  RReessppoonnssaabbiillee  SSeerrvviizzii  aallllaa  CClliieenntteellaa  ((ccoonn  aallmmeennoo  66  

rriissoorrssee))  LLaa  ffaassee  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  ee  llaa  ffaassee  ddii  pprrooggrreessssiioonnee  ccooiinncciiddoonnoo  ee  

ppeerrttaannttoo  vveerrrràà  eeffffeettttuuaattaa  llaa  ssoollaa  vvaalluuttaazziioonnee  1122  mmeessii  pprriimmaa  ddeell  

ppaassssaaggggiioo  aa  QQDD11..  



••  LLaa  ffaassee  ddii  pprrooggrreessssiioonnee  iinntteerreessssaa  ttuuttttee  llee  ffiigguurree  iinnsseerriittee  nneell  cclluusstteerr  

ddeeggllii  ssppeecciiaalliissttii  cchhee  ttrraagguuaarrddaannoo  ll’’aarreeaa  qquuaaddrrii  ee  cchhee  hhaannnnoo  ggiiàà  

ssuuppeerraattoo  llaa  ffaassee  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  aall  1188°°  mmeessee..  

••  LLaa  nnoonn  iiddoonneeiittàà  ccoommppoorrttaa  ll’’uusscciittaa  ddaall  ppeerrccoorrssoo..    

  

  

  

  

  

LLee  RReeggoollee  --  DDeettttaagglliioo  



  



  
  

  



PPeerrccoorrssii  ddii  iinnggrreessssoo  

  
  



PPeerrccoorrssii  qquuaalliiffiiccaattii  

  
  



  
  

  



PPeerrccoorrssii  SSppeecciiaalliissttiiccii  

  
DDeettttaagglliioo  rruuoollii  ––  AAPPAACC  



  

  
  

DDeettttaagglliioo  rruuoollii  ––  DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee  

  



  
DDeettttaagglliioo  rruuoollii  ––  DDiirreettttoorrii  ddii  AAggeennzziiaa  

  



  
  

LLee  nnoorrmmee  ttrraannssiittoorriiee  



  
RRuuoollii  cchhiiaavvee  11°°  lliivveelllloo  

LLee  rreeggoollee  



  
RRuuoollii  cchhiiaavvee  11°°  lliivveelllloo  

II  rruuoollii  



  
RRuuoollii  cchhiiaavvee  22°°  lliivveelllloo  

LLee  rreeggoollee  



  
RRuuoollii  cchhiiaavvee  22°°  lliivveelllloo  

II  rruuoollii  



  
AAccccoorrddii  aa  llaatteerree  

  



••  CCooppeerrttuurraa  aassssiiccuurraattiivvaa  rreellaattiivvaa  aa  iinnffoorrttuunnii  eexxttrraa  pprrooffeessssiioonnaallii  ppeerr  iill  

ppeerrssoonnaallee  aappppaarrtteenneennttee  aallllaa  AArreeee  PPrrooffeessssiioonnaallii  aa  ffaarr  tteemmppoo  ddaall  

0011//GGeennnnaaiioo//22001122..  

  

••  IInnccrreemmeennttoo  ccoonn  ddeeccoorrrreennzzaa  iimmmmeeddiiaattaa  ddeellll’’iimmppoorrttoo  aannnnuuoo  ddeellll’’aasssseeggnnoo  

ppeerr  ii  ffiiggllii  ppoorrttaattoorrii  ddii  hhaannddiiccaapp  ddii  €€  225500,,0000  ppeerr  ccoommpplleessssiivvii  €€  22883322,,2288  

lloorrddii..  

  

••  IInnddeennnniittàà  aannnnuuaa  ppaarrii  aa  €€  11..550000,,0000  lloorrddii  rriiccoonnoosscciiuuttaa  aall  ppeerrssoonnaallee  

aappppaarrtteenneennttee  aallllaa  33°°  aarreeaa  pprrooffeessssiioonnaallee  ffiinnoo  aall  33°°  lliivveelllloo  rreettrriibbuuttiivvoo  cchhee  

mmaattuurraa  iill  2288°°  aannnnoo  ddii  sseerrvviizziioo  aa  ppaarrttiirree  ddaall  0011//GGeennnnaaiioo//  22001111..  

LL’’iinnddeennnniittàà  rriiaassssoorrbbee  eevveennttuuaallii  ““aadd  ppeerrssoonnaamm””  ((ppeerr  ii  qquuaallii  nnoonn  ssiiaa  

eesscclluussaa  ttaallee  pprreevviissiioonnee))  ee  vviieennee  rriiaassssoorrbbiittaa  iinn  ccaassoo  ddii  ppaassssaaggggiioo  aall  44°°  

lliivveelllloo  rreettrriibbuuttiivvoo  

  


