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                                                    FORMULAR DE DENUNȚ  
 

Date generale 

 

  

 

În cazul unei nemulțumiri în legătură cu 
concedierea, trebuie să adresați o 

reclamație către instanța socială, într-un 
interval de timp de 20 de zile lucrătoare 
de la data concedierii, care nu se poate 

prelungi. 
 

   

 
  Către:  

 

 
 
Documentul trebuie adresat Inspecției Muncii și Securității Sociale de care aparține teritorial 
centrul de desfășurare a activității care face obiectul denunțului. 
 

 
Datele entității denunțate (Întreprindere/Angajator): 

Nume  

Activitate  N.I.F sau C.I.F  

Domiciliul 
(adresa) 
centrului de 
lucru 
/angajatorului 

 Codul poștal   

Localitatea   Provincia   

Spațiu destinat numărului de înregistrare  
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Numărul de 
lucrători  

 Întreprinderea 
încă 
funcționează?  

 

 

Datele persoanei care denunță: 

Numele și 

prenumele  

 

N.I.E sau 

D.N.I 

 N.I.F sau C.I.F  

Domiciliul   Codul poștal   

Localitatea   Provincia   

Numărul de 

telefon  

 Lucrați sau ați lucrat 

în această 

întreprindere/pentru 

acest angajator?  

DA 
 
 

 

NU 

 

 

Ați prezentat și în instanță o plângere cu același obiect ca 
prezentul denunț?   

DA 
 
 

NU 
 
 

 

Aviz privind Protecția Datelor Personale: 
 
În conformitate cu dispozițiile articolului 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 
Consiliului din 27 aprilie 2016 (Regulamentul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal) și articolului 11 
al Legii Organice 3/2018, din 5 decembrie, privind  Protecția Datelor cu Caracter Personal și garantarea drepturilor 
digitale, vă informăm că prezentul formular conține date cu caracter personal care vor fi prelucrate de către 
instituția competentă, Organismul Statal Inspecția Muncii și Securității Sociale, în scopul îndeplinirii funcției 
principale de supraveghere și impunere a îndeplinirii normei de ordine socială și de Securitate Socială, fiind 
acreditată în acest sens de prevederile articolului 8.2 din mai sus menționata Lege Organică 3/2018, din 5 
decembrie.  
 
Se pot exercita, după caz, drepturile recunoscute în articololele 15 – 22 ale Regulamentului (UE) 2016/679, prin 
intermediul unui document transmis Organismului Statal al Inspecției Muncii și Securității Sociale, la adresa: Paseo 
de la Castellana, 63, 28071 Madrid, sau prin intermediul unui mesaj electronic, la adresa: pdp.itss@mitramiss.es 
 
Puteți obține mai multe informații privind articolului 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și Consiliului din 27 aprilie 2016 (Regulamentul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal) prin 
intermediul adresei electronice indicată în continuare: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html 

 

 

 

mailto:pdp.itss@mitramiss.es
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html


 

-  3 - 
MINISTERIO  
DE TRABAJO MIGRACIONES 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

Marcați cu un X motivul sau motivele denunțului: 

 

 
Securitate Socială 

Desfășurarea unei 
activități fără să fie 
înregistrată la 
sistemul de securitate 
socială   

Încasarea prestațiilor 
pentru șomaj, 
incapacitate 
temporară, pensie 
etc.  în același timp cu 
desfășurarea unei 
activități 

Plata unor sume diferite 
față de cele stabilite și 
declarate la sistemul de 
securitate socială  

Alte motive de 
reclamație (Se 
detaliază mai jos, 
în descrierea 
faptelor) 

 
 

   

 

 

 

 

Relații de muncă  

Activitate 
fără 
contract 
de 
muncă 

Program 
de lucru 
mai 
mare 
decât 
cel 
stabilit 
în 
contract  

Contracte 
temporare 
nereglementate 

Nerespectarea 
prevederilor 
privind orele 
suplimentare, 
concediile și 
timpul de 
odihnă 

Neîndeplinirea 
normelor 
referitoare la 
condițiile de 
cazare a 
lucrătorilor 
sezonieri 

Neplata 
salariului 

Alte 
motive de 
reclamație 
(Se 
detaliază 
mai jos, în 
descrierea 
faptelor) 
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Ocuparea unui loc de muncă de către străini   

Străini care 
lucrează fără 
permis de 
muncă  

Discriminare 
în privința 
ocupării unui 
loc de muncă 
și al 
desfășurării 
activității  

Neîndeplinire
a obligațiilor 
legate de 
documente 

Integrarea 
lucrătorilor cu 
dizabilități  

Acordarea de 
ajutoare și 
subvenții  

Alte motive 
de reclamație 
(Se detaliază 
mai jos, în 
descrierea 
faptelor) 

      

 

 

 
Prevenirea riscurilor legate de locul de muncă (sănătate și securitate în muncă)   
 

Condiții de 
siguranță la 
locul de 
muncă   

Formarea și 
informarea 
lucrătorilor  

Evaluarea 
riscurilor   

Controlul  și 
păstrarea stării 
de sănătate 

Mijloace de 
protecție 
individuală  

Alte motive 
de reclamație 
(Se detaliază 
mai jos, în 
descrierea 
faptelor) 

  
 
 

    

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-  5 - 
MINISTERIO  
DE TRABAJO MIGRACIONES 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 
DESCRIEREA FAPTELOR: (Specificați motivul, anexând documente justificative, după caz) 

 
Pentru facilitarea desfășurării cu succes a activității inspectorilor, este necesar să descrieți pe 
scurt faptele prezentate, în limba spaniolă.  
Dacă aveți probleme legate de cunoașterea limbii spaniole, puteți solicita sprijinul unui 
membru de familie sau al unei cunoștințe, pentru a include în denunț o scurtă prezentare a 
faptelor pe care le denunțați.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMNĂTURA PERSOANEI CARE DENUNȚĂ: 
 
 
 
 
 
SEMNAT:............................................. 


