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Anexa 5 – Produse și servicii interzise sau permise condiționat
1. Utilizatorilor le este interzisă plasarea de Anunțuri cu privire la comercializarea următoarelor
Produse (Produse și servicii interzise) și anexarea fotografiilor legate de următoarele Produse:
1. Obiecte sau imagini cu conținut pornografic, în special conținut pornografic ce implică
persoane sub vârsta de 15 ani, violență și/sau animale;
2. Gadget-uri erotice (de ex., vibratoare, păpuși etc.);
3. Obiecte sau fotografii care cuprind conținut ce incită la ură, în special cu privire la diferențe
bazate pe naționalitate, etnie, rasă, religie sau necredință;
4. Software și Produse adaptate pentru desfășurarea de activități care încalcă legea sau
bunele moravuri, în special software și Produse menite să încalce securitatea fizică și
electronică a sistemelor deținute de terți;

5. Materiale care cuprind conținut ce încalcă drepturile personale ale unor terțe persoane;
6. Muzică, filme, software și alte bunuri care încalcă drepturi de autor/de proprietate
intelectuală sau pozele preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri care
pot afecta imaginea Furnizorului, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de
producători sau alte agenții media cu privire la obiectul Anunțului), cu excepția Produselor
noi și sigilate;
7. Substanțe chimice periculoase, în formă pură, care ar putea pune în pericol viața, sănătatea
sau mediul înconjurător (de ex., acid sulfuric, carbid, substanțe controlate și substanțe noi în
sensul Regulamentului nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16
septembrie 2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon; gaze fluorurate cu
efect de seră și produse și echipamente care conțin sau a căror funcționare depinde de
gaze fluorurate cu efect de seră, astfel cum se menționează în Regulamentul nr. 517/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect
de seră și de abrogare a Regulamentului nr. 842/2006);
8. Substanțe psihotrope și stupefiante, în special narcotice, precum și alte substanțe care sunt
destinate a fi utilizate ca substituți, indiferent dacă posesia și/sau comercializarea unor astfel
de substanțe este interzisă prin lege sau nu;
9. Materiale explozive și pirotehnice (de ex., artificii, capsule, lumânări fumigene), cu excepția
articolelor pirotehnice de divertisment din categoria F1, în conformitate cu Hotărârea de
Guvern nr. 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a
articolelor pirotehnice);
10. Băuturi alcoolice și produse din tutun, precum și tutun neprocesat;
11. Produse medicinale eliberate pe bază de prescripție medicală;
12. Organe umane și animale precum și țesuturi umane și secreții de sânge;
13. Specimene de animale vii sau moarte (și părți și produse derivate din acestea) aparținând
unor specii incluse în Anexele actuale A-D la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 din
data de 9 decembrie 1996 referitor la protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin
controlul comerțului cu acestea;
14. Câini și pisici provenind de la canise neînregistrate sau de la cele care se află în curs de
înregistrare;
15. Produse contrafăcute, respectiv produse sau servicii marcate de așa manieră încât ar putea
induce în eroare clienții cu privire la proveniența, cantitatea, calitatea, componentele,
metodele de fabricație, caracterul adecvat, aplicabilitatea, reparațiile ori întreținerea
acestora sau cu privire la alte caracteristici materiale ale produselor sau serviciilor;

16. Acțiuni/părți sociale deținute în cadrul companiilor, pachete de acțiuni/părți sociale,
obligațiuni și alte valori mobiliare, datorii, unități de fonduri de investiții, polițe și produse de
asigurare, precum și orice alte instrumente financiare oferite ca formă de investiții sau de
investiții în numerar, cu excepția titlurilor sub formă materială cu valoare exclusivă de
colecție;
17. Software sub licență NFR (care nu este destinat revânzării), în versiune de testare, freeware,
shareware sau abandonware;
18. Software destinat desfășurării de activități care încalcă legea sau bunele moravuri, cum ar fi:
1. Software care conține viruși sau alte componente prejudiciabile;
2. Software și dispozitive care permit descărcarea de informații referitoare la un
utilizator/calculator fără știrea acestuia;
3. Software și dispozitive care permit eliminarea încuietorilor și a parolelor de pe desktopuri și laptop-uri, hard drive-uri și de pe alte suporturi de stocare, precum și de pe aparate
radio pentru autovehicule, precum și obținerea de informații, instrucțiuni și servicii legate
de eliminarea sau instalarea unor astfel de încuietori;
4. Software care permite generarea de adrese email de pe website-uri sau trimiterea de
mesaje în bloc către utilizatorii de website-uri, mesagerie etc. care nu și-au dat acordul
pentru aceasta;
19. Chei de serie comercializate fără software-ul original inclus.
20. Instrucțiuni și adrese ale website-urilor (link-uri) și serverelor FTP, în special cele care conțin
informații care dau posibilitatea sau facilitează obținerea de informații referitoare la:
1. crearea sau intrarea în posesie a substanțelor periculoase care încalcă legislația
aplicabilă și a căror posesie este interzisă,
2. încălcarea legislației aplicabile.
21. Conturi pe website-uri gratuite, cum ar fi:
1. conturi de Instant Messenger (de ex., Yahoo Messenger, Telegram, WeChat, WhatsApp,
Skype, etc);
2. conturi email gratuite(adrese de email);
22. Conturi create în baza unor servicii online gratuite și invitații privind utilizarea acestor servicii
sau crearea de conturi pe astfel de servicii;
23. Conturi în cadrul unor programe de parteneriat și fidelitate și servicii conexe acestor
programe;
24. Programe de service auto (de ex., EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
25. Date personale sau liste de adrese de email;

26. Comenzi poștale și cataloage de vânzări directe pentru comandarea de bunuri, cu excepția
cataloagelor neactuale, care au doar valoare de colecție;
27. Teze de masterat, diplome, teze de licență -, eseuri și alte astfel de lucrări și servicii aferente
creării unor astfel de lucrări sau având ca scop fraudarea sistemului educațional;
28. Servicii și bunuri aferente participării la așa-numitele piramide financiare, respectiv structuri
financiare create pe baza atragerii de noi membri, în cadrul cărora sursa principală (sau
exclusivă) de profit o constituie taxa de înscriere plătită de aceștia;
29. Sisteme de investiții pe piața bursieră și sisteme pentru jocuri numerice și pariuri, precum și
servicii legate de acordarea de asistență pentru intrarea în astfel de jocuri și încheierea unor
astfel de pariuri, cu excepția publicațiilor oficiale cu un cod ISBN atribuit;
30. Unelte și echipamente de pescuit care sunt restricționate prin lege și serviciile legate de
producerea unor astfel de Produse;
31. Arme și muniții (inclusiv părți esențiale ale acestora), a căror deținere sau comercializare este
supusă autorizării sau înregistrării, arme de foc fără proprietăți funcționale permanente și
aruncătoare de gaze, inclusiv spray-uri cu piper, indiferent dacă acestea sunt sau nu
restricționate prin lege;
32. Fotografii în formă digitală cu conținut pornografic diferit față de cel prevăzut la punctul 1
din această listă de produse interzise;
33. Certificate de înmatriculare și cărți ale autovehiculelor oferite fără vehiculul cu privire la care
au fost emise;
34. Cupoane, rabaturi sub forma unei promisiuni de a acorda dreptul la o reducere sau alte
beneficii pentru viitoarea achiziționare de bunuri.
35. Servicii de poștă electronică, respectiv gestionarea corespondenței electronice în masă;
36. Medicamente listate de Ministerul Sănătății, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală,
medicamentele disponibile numai în farmacii și agenții care conțin substanțe active.
Interdicția este valabilă și pentru preparatele disponibile numai în străinătate și a căror
comercializare nu este permisă în România. Constituie excepție suplimentele alimentare,
vitaminele, remediile naturiste sau homeopatice;
37. Servicii și produse destinate încurajării trimiterii de mesaje text către numere SMS plătite
(așa-numitele SMS Premium);
38. Oferte de muncă:
1. participarea la sisteme de parteneriat (de ex., lucrul constând din darea de click-uri pe
link-uri);
2. care necesită plata în avans;

39. Conturi pe platforme de distribuție digitală de jocuri (de ex., Steam, Origin), conturi pe
platforme de jocuri online, timpul petrecut pe acestea și orice elemente create de utilizatori
în cadrul jocurilor respective (de ex., personaje, produse);
40. Cartele SIM înregistrate, servicii de asistență și înregistrare a unei cartele SIM, și reîncărcarea
acestora.
41. Copii ale documentelor publice, în special pașapoarte, cărți de identitate;
42. Software și echipamente electronice oferite ca așa-numita precomandă;
43. Produse alimentare a căror dată de expirare a trecut și comercializarea cărnii și produselor
din carne de către persoanele fizice;
44. Animale destinate a fi schimbate cu alte Produse, cu excepția celor schimbate cu alte
animale vii și cu respectarea celorlalte interdicții prevăzute de prezentul document;
45. Servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare;
46. Bunuri care provin din săvârșirea oricărei infracțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la bunurile
obținute prin furt, tâlhărie, înșelăciune;
47. Servicii matrimoniale, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de
videochat, servicii de escortă, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare;
48. Oferte sau cereri de locuri de muncă în legătură cu sau care implică masaj erotic,
participarea în filme pentru adulți, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale,
activități de videochat, servicii de escortă sau alte servicii asemănătoare;
49. Servicii de împrumut, amanet, creditare, cămătărie sau alte activități similare;
50. Jocuri de noroc, tranzacții efectuate prin intermediul monedelor virtuale;
51. Servicii de deblocare iCloud;
52. Bunuri care nu se află pe teritoriul României;
53. Anunțuri prin care se oferă, spre montă (împerechere)/reproducere, animale de companie;
54. Comercializarea câinilor din rasele pit bull, boerbull, bandog și metișii lor;
55. Comercializarea porcilor vii și a cărnii de porc;
56. Comercializarea fildeșului (ivoriului) sau a oricărui produs care conține fildeș;
57. Prestarea serviciilor sau comercializarea produselor/echipamentelor privind modificarea
sistemelor de control al emisiilor de NOx ale autovehiculelor, conform art. 14, alin. 1, lit. h) din
OG nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare.
58. De asemenea, cu privire la toate Anunțurile publicate, sunt interzise:
1. Anunțurile care conțin prețuri considerate neserioase de către Furnizor (de exemplu, dar fără a
se limita la, prețuri de 1 leu sau prețuri mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția
Furnizorului).

2. Manipularea cuvintelor cheie din conținutul Anunțului (introducerea în titlul sau descrierea
Anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu Produsul/serviciul oferit).
3. Anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.
2. Se permite plasarea următoarelor tipuri de Produse și Servicii în cadrul Anunțurilor, cu condiția ca
acestea să îndeplinească condițiile prevăzute în cele ce urmează și ca descrierea Produsului sau
Serviciului plasat pe pagina Anunțului să cuprindă conținutul indicat (Produse și Servicii permise
condiționat):
Nr. crt. Tipul Produsului sau al Serviciului
1

Condiții

Animale în afara celor prevăzute la

Nu sunt permise Anunțurile de comercializare a

punctul 13 din lista de mai sus de

câinilor și pisicilor, cu excepția câinilor și pisicilor

produse și servicii interzise

care provin de la adăposturi de animale, asociații de
profil, precum și a câinilor și pisicilor care provin de
la crescători autorizați, cu certificare pedigree și
carnet de sănătate. Anunțurile de comercializare a
animalelor de companie trebuie să respecte OUG
155/2001 privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân, Legea 60/2004
pentru Ratificarea Convenției Europene pentru
protecția animalelor de companie, OUG 55/2002
pentru regimul de deținere a câinilor periculoși sau
agresivi, precum și orice restricții impuse de
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor sau de autoritățile locale.
În cazul anunțurilor de vânzare a câinilor și/sau
pisicilor, Utilizatorul se obligă să menționeze în
descrierea Anunțului codul de pedigree aferent
certificatului pe care îl deține pentru animalul de
companie. Furnizorul își rezervă dreptul de a-i
solicita Utilizatorului documente de origine și
clarificări suplimentare cu privire la Anunțul postat,
precum carnetul de sănătate al câinelui/pisicii oferit
spre vânzare.
Vânzătorul trebuie să garanteze transportul în

condiții de siguranță adecvate și umane (de
preferat cu ridicare personală)
2
3
4

Publicații electronice (de ex., cărți,

Vânzătorul se obligă să declare că acesta este

poezii, manuale)

unicul autor al publicației sau editorul acesteia.

Software licență OEM (producătorul

Vânzătorul se obligă să declare că software-ul nu

echipamentului original)

încalcă licența OEM.

Software distribuit în baza Licenței

Vânzătorul este de acord cu faptul că software-ul nu

Publice Generale GNU (GNU GPL)

încalcă licența GNU GPL.
Vânzătorul garantează faptul că instrucțiunile sunt
vândute împreună cu echipamentul vizat. În cazul în
care acestea sunt vândute ca produse separate,

5

Manuale aferente echipamentelor etc.

Vânzătorul se obligă să declare că instrucțiunile
sunt oferite în versiunea tipărită originală sau pe
suportul original distribuit de producător (respectiv
nu constituie o copie, inclusiv una electronică).
Vânzătorul se obligă să declare că muniția este

6

Muniții (de ex., proiectile, mine, grenade)
sau componente esențiale ale acestora

lipsită de caracteristicile de luptă, nu este încărcată
cu materiale explozive, chimice, paralizante sau
incendiare ori cu alte substanțe a căror acțiune
poate pune în pericol viața sau sănătatea.
Vânzătorul este obligat pentru sine și pentru client
să se asigure că sunt valide și obținute toate

7

Arme cu aer comprimat

autorizațiile de procurare/deținere/utilizare conform
Legii 295/2004 privind regimul armelor și al
munițiilor..
Vânzătorul este obligat pentru sine și pentru client
să se asigure că sunt valide și obținute toate

Produse concepute pentru a imobiliza
8

autorizațiile de procurare/deținere/utilizare conform

persoanele, cu electricitate (inclusiv arme Legii 295/2004 privind regimul armelor și al
de asomare)

munițiilor și că utilizarea subsecventă a Produselor
din această categorie este conformă cu prevederile
legale în vigoare.

9

Veste antiglonț, căști militare și de

Vânzătorul trebuie să aibă dreptul de a le

poliție, protecție pentru față, membre și

comercializa (ex. Produsele să fie scoase din uz și

alte părți ale corpului.

să nu fie prezentate ca fiind echipamente oficiale
active).
Vânzătorul se obligă să declare că respectivul card

10

Carduri de garanție nealimentate (goale)

de garanție nu constituie un produs independent al
vânzării. Vânzătorul va avea obligația de a îl anexa
la produsul specific vizat de garanție.
Vânzătorul se obligă este de acord să declare că
prețul sau valoarea biletului este aceeași sau mai

11

Bilete la evenimente artistice, de

mică decât prețul nominal (suma tipărită pe bilet).

divertisment sau sportive

Anunțurile de comercializare a biletelor la
evenimente pot fi retrase de pe Website, la cererea
organizatorului (de ex. Untold și Neversea).
Vânzătorul se obligă să declare că boilerul
îndeplinește condițiile prevăzute prin Directiva
2006/42/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele
tehnice, transpusă in România prin Ordinul
1536/2017 privind modificarea Ordinului ministrului
muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor
vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei

12

Boilere pentru combustibili solizi

standardelor române care adoptă standardele
europene armonizate referitoare la maşini și se
obligă de asemenea să anexeze o fotografie a
plăcuței de date, în formă lizibilă, sau un certificat
ori o atestare eliberată de o entitate acreditată, prin
care se confirmă faptul că dispozitivul îndeplinește
cerințele aplicabile clasei 5 în conformitate cu
standardul SR EN 303-5. În plus, atunci când oferă
un produs nou, Vânzătorul se obligă să anexeze o
etichetă energetică lizibilă.

13

Animale, plante, ciuperci sau

Vânzătorul se obligă să obțină autorizațiile

microorganisme (inclusiv orice părți,

necesare de la administrația publică relevantă în

gameți, semințe, ouă sau diaspori,

domeniul protecției mediului prin care se

precum și hibrizi, specii sau rase

autorizează oferirea spre vânzare și înstrăinarea

capabile să supraviețuiască și să se

unor astfel de produse.

reproducă) incluse în lista actuală a
speciilor alogene invazive care reprezintă
o amenințare pentru Uniune adoptată pe
baza Regulamentului nr. 1143/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului
din data de 22 octombrie 2014 privind
prevenirea și gestionarea introducerii și
răspândirii speciilor alogene invazive sau
prin Ordonanta 7/2016 pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice.
Vânzătorul se obligă să declare că agentul frigorific
nu încalcă prevederile Regulamentului (UE) nr.
Agenți frigorifici, precum gaze fluorurate
14

cu efect de seră și substanțe care
diminuează stratul de ozon în butelii de
unică folosință

517/2014 din 16 aprilie 2014 privind gazele
fluorurate cu efect de seră și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 și nici pe cele ale
articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului din 16
septembrie 2009 privind substanțele care
diminuează stratul de ozon

Toate Produsele și Serviciile Interzise, enumerate prin prezenta, restricționate la comercializare în
baza unor prevederi legale naționale și/sau europene, precum și în baza unor instrucțiuni din partea
autorităților relevante, se actualizează în conformitate cu modificarea prevederilor aplicabile, de la
data modificării/primirii instrucțiunilor, indiferent dacă se modifică sau nu prezenta anexă.
Obligația de a da declarațiile corespunzătoare în conformitate cu tabelul de mai sus trebuie
îndeplinită în cadrul conținutului Anunțului.
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