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« Combatem Inflaţia »  

Regulament privind campania de comunicare 

 

 

Secţiunea 1. Organizatorul și Regulamentul Campaniei 

 

Organizator al campaniei este  ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A., cu sediul în Şoseaua Dudeşti 

Pantelimon nr. 73-75, Sector 3, Bucureşti, având numărul de ordine la Registrul Comerţului 

J40/38/2002 și codul unic de înregistrare RO14374293, capital social de 152.308.851,60 lei 

(„Organizatorul” sau „cora”).  

Campania « Combatem Inflaţia » este o campanie de comunicare în scop de marketing organizată 

de către cora şi disponibilă în toate hipermarketurile cora, magazinele cora Urban şi magazinul 

online www.cora.ro. 

Campania « Combatem Inflaţia » are ca scop promovarea către clienţi noştri a produselor 

comercializate ȋn magazinele cora, care sunt semnalizate prin sloganul « Combatem Inflaţia », 

ca parte a efortului cora de a oferi consumatorilor o serie de produse de bază la prețuri neafectate 

de inflație („Campania”), în condiţiile acestui regulament („Regulamentul”).  

Campania nu reprezintă o notificare de reducere a prețurilor în sensul Ordonanței 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. Prin acest Regulament vă oferim unele 

informaţii utile asupra modului ȋn care cora va semnaliza produsele selectate ȋn Campanie, 

produse care vor fi comercializate in magazinele noastre, precum şi unele principii privind modul 

ȋn care vom aplica reducerile de preţ vizate de această Campanie de promovare, pe baza unor 

informații disponibile public (ex. rata inflației publicată de INS). Campania nu oferă garanții sau 

certitudini cu privire la comunicările efectuate, acestea reprezentând comunicări în scop de 

marketing. 

Regulamentul de promovare a Campaniei este întocmit și va fi făcut public conform legislației 

aplicabile din România, urmând a fi disponibil pe site-ul www.cora.ro și la standurile de informaţii 

Serviciul Clienţi din cadrul fiecărui hipermarket cora participant pe toată perioada de desfășurare 

a Campaniei. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în 

prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări prin publicarea 

pe site-ul www.cora.ro și la standurile de informaţii Serviciul Clienţi din cadrul fiecărui 

hipermarket cora participant. 
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Secţiunea 2. Derularea, mecanismul şi condiţiile de funcționare al Campaniei şi durata 

 

Campania se va derula conform următorului mecanism şi condiţii: 

 

1. Durata.  Campania se va derula în condițiile prezentului Regulament pe o durată 

nedeterminată, începând cu data de 6 iulie 2022, până la încetarea acesteia prin decizia 

unilaterală a Organizatorului, comunicată consumatorilor prin publicarea unei informări pe 

site-ul www.cora.ro și la standurile de informaţii Serviciul Clienţi din cadrul fiecărui magazin 

cora participant. 

 

2. Semnalizarea produselor selectate ȋn Campanie. Mecanismul de funcţionare a Campaniei  

 

Pe durata Campaniei, în magazinele participante vor fi semnalizate cu sloganul « Combatem 

inflatia » acele produse care sunt selectate de Organizator ȋn Campanie şi beneficiază de 

reducerea de preţ aplicată de Organizator conform regulilor de mai jos.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Pentru ce produse se va aplica Campania ? 

 

Produsele selectate de Organizator și care poarta sloganul « Combatem Inflaţia » (mai sus 

afişat) se vor califica ca şi produse ȋnscrise ȋn Campanie, şi vor beneficia de promoţiile/ 

reducerile de preţ, care vor fi oferite de cora pe durata comercializării ȋn magazinele 

participante (“Produsele selectate”),. cora va indica reducerile de preţ, acordate ȋn legatură cu 

Campania « Combatem Inflaţia », prin afişare acestor reduceri ȋn anunţurile de 

comercializare/ pe produsele comercializate, cu respectarea legislaţiei privind indicarea 

preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare.  

 

4. În ce mod se vor aplica reducerile de preţ legate de Campanie? 

 

cora va aplica unele reduceri la Preţul de bază (stabilit conform regulilor de la lit. b de mai 

jos) al produselor selectate ȋn Campanie, reduceri care pot fi egale sau mai mari decât Rata 

inflaţiei (stabilită conform regulii de la lit. a. de mai jos).  

http://www.cora.ro/
http://www.cora.ro/


 
 

ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A 

Şoseaua Dudeşti Pantelimon nr. 73-75, Sector 3, Bucureşti 
www.cora.ro 

 

Valoarea efectivă a reducerilor aplicate pentru fiecare categorie de produse selectate ȋn 

Campanie va fi decisă exclusiv de cora, şi ȋntotdeauna va fi cel puţin egală cu Rata inflaţiei, 

pe baza următoarei reguli.  

 

Preţul de bază (aplicabil ȋn luna de referinţă*) – Rata Inflaţiei (publicată de INS ȋn luna 

anterioară lunii de referinţă) 

 

*Luna de referinţă - este luna ȋn care se aplică reducerea la Preţul de bază. 

 

a. Rata Inflaţiei pe care cora o va lua ȋn considerare la aplicarea reducerilor de preţ a Produselor 

selectate va fi rata inflaţiei de la începutul anului publicată de Institutul Naţional de Statistică 

(INS), disponibilă pe site-ul oficial al INS la următorul link: 

https://insse.ro/cms/ro/tags/comunicat-indicele-preturilor-de-consum .  

 

Rata inflaţiei de la ȋnceputul anului este determinată de INS prin compararea Indicelui 

preţurilor de consum (IPC) din luna relevantă a anului 2022 cu cel din luna decembrie a anului 

2021. 

 

De exemplu, rata inflaţiei pentru luna iunie 2022, publicată de INS, este de 10,0% (IPC iunie 

2022 comparativ cu IPC decembrie 2021). 

 

b. Preţul de bază, asupra căruia se va aplica reducerea cu Rata inflaţiei, va fi: 

b.1. preţul de bază al produsului (care nu a beneficiat de vreo reducere de preţ ȋn luna ȋn care se 

aplică reducerea din Campanie) - pentru ofertele promoţionale/reducerile aplicabile ȋn cadrul 

Programului de Fidelitate cora (de care pot beneficia doar clienţii posesori de card cora) ; vom 

semnala reducerea de preţ conform exemplului de mai jos 

 

b.2. preţul cel mai scăzut practicat de cora ȋn magazinul participant ȋn ultimele 30 de zile 

calendaristice  - pentru ofertele promoţionale disponibile pentru toţi clienţii. 
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Secţiunea 3. Alte condiţii de participare 

 

Campania « Combatem Inflaţia » va semnaliza o serie de promoţii/ reduceri de preţ disponibile 

pentru toţi clienţii cora (adresate atât clienților care deţin un Card de Fidelitate, cât şi celor care 

nu deţin un astfel de card). Clienţii care nu dețin un Card de Fidelitate cora pot solicita pe loc 

emiterea unuia la Punctul de Beneficii de lângă Serviciul Clienți sau direct din Aplicaţia Mobilă 

cora.  

Orice client al magazinelor participante la Campanie poate beneficia de Produsele selectate ȋn 

Campanie ȋn limita stocului disponibil.  

Organizatorul ȋşi rezervă dreptul de a aduce modificări condițiilor Campaniei și prezentului 

Regulament, cu punerea la dispoziția consumatorilor a noilor modificări prin publicarea unei 

informări pe site-ul www.cora.ro și la standurile de informaţii Serviciul Clienţi din cadrul fiecărui 

magazin cora participant.  
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