
Regulamentul privind campania de comunicare “CEL MAI MIC PRET!”  

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL CAMPANIEI  

„CEL MAI MIC PRET!” (denumită în continuare „Campania”) este o campanie de comunicare în scop de 

marketing organizată de către DR.MAX S.R.L. persoană juridică organizată potrivit legislației române, cu 

sediul social în Comuna Mogosoaia, str. Aeroportului nr. 53, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrul 

Comerțului sub nr. J23/673/2007, C.U.I. 9378655, (denumită în continuare „Organizatorul” și/sau 

„DR.MAX”).  

Campania va fi organizată și disponibilă în toate Hiperfarmaciile Dr.Max, denumite in continuare in mod 

colectiv „Farmaciile Dr.Max”).  

Acest regulament prevede mecanismul de derulare a Campaniei („Regulamentul”) și poate fi vizualizat pe 

site-ul drmax.ro si este disponibil în mod gratuit în toate Hiper-Farmaciile Dr.Max. Orice notificare sau 

comunicare în legătură cu Campania fac si vor face parte integrantă cu Regulamentul, acestea urmând să 

fie citite împreună cu Regulamentul.  

Scopul Campaniei este de a promova către clienții Dr.Max produsele comercializate în Hiper-farmaciile 

Dr.Max. Campania nu reprezintă o notificare de reducere a prețurilor astfel cum este aceasta 

reglementata de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă. Mentionam ca în cadrul Campaniei sunt oferite concluzii proprii Dr.Max în baza unor 

studii și analize individuale, pe baza unor informații disponibile public, în maniera sumarizată prin 

Regulament. Campania nu oferă garanții sau certitudini cu privire la comunicările efectuate, acestea 

reprezentând comunicări în scop de marketing. 

2. MECANISMUL DE FUNCȚIONARE AL CAMPANIEI  

Pe durata Campaniei, în Hiper-Farmaciile Dr.Max vor fi semnalate in catalogul prezent in hiper-farmacii, 

acele produse care respectă caracteristicile prezentate în această secțiune și sunt ca atare calificate “Cel 

mai mic pret!” (“Produsele Semnalizate”).  

Baza de comparație.  

Prețul Produselor Semnalizate se compară de către Dr.Max cu:  

(categoria 1 de comparație) prețul produselor din portofoliul Hiper-Farmaciilor Dr.Max din Bucuresti 

(Mega Mall, Veranda);  

(categoria 2 de comparație) prețul produselor ale altor operatori economici din Farmaciile de comparație,  

Organizatorul va aplica referința “Cel mai mic pret!” în situația în care prețul Produselor Semnalizate este 

mai mic prin comparație cu prețurile produselor aflate în prima, a doua sau orice combinație dintre cele 

doua din categoriile de comparație identificate mai sus. Pentru exemplificare, Organizatorul poate aplica 

referința “Cel mai mic pret!” în situația în care prețul Produselor Semnalizate este mai mic doar prin 

raportare la categoria 1 de comparație, fără să mai fie verificate produsele din categoria 2.  

Pentru Baza de comparație se au în vedere produsele identice ca marcă și gramaj. 

Sursa de informație pentru prețurile Bazei de comparație o reprezintă prețurile colectate de Dr.Max din 

surse interne și/sau publice (respectiv, de la raftul farmaciilor operatorilor economici respectivi). În toate 



cazurile, produsele care compun Baza de comparație sunt comercializate în farmacii din București. Atunci 

când se are în vedere colectarea prețurilor aferente produselor din Baza de comparație, Dr.Max 

colectează prețurile afișate la raft (fără a avea în vedere reduceri subsecvente care nu sunt transpuse în 

prețul la raft).  

Perioada de analiză, respectiv perioada în care se compară prețul Produselor Semnalizate cu prețul 

produselor care compun Baza de comparație. În mod practic, perioada în care se face comparația are în 

vedere elemente obiective (cum ar fi calendarul redactării și publicării catalagelor hiper-farmaciilor 

Dr.Max), astfel cum sumarizăm în cele de urmează:  

- prețurile produselor din Baza de comparație se face înainte de redactarea și transmiterea la publicare a 

cataloagelor Hiper-farmaciilor Dr.Max (i.e. reviste printate),  

- prețul Produselor Semnalizate se compară cu minim 15 zile înainte destart campanie  

- prețurile Produselor Semnalizate se poate actualiza ulterior doar cu ocazia publicării noilor cataloage 

(recurența fiind lunara) – moment la care se realizeaza o nouă analiză, deci o nouă Bază de comparație. 

Algoritmul de calcul. Produsele Semnalizate au referirea “Cel mai mic pret!” dacă prețul lor este mai mic 

decât cel al produselor aflate în Baza de comparație, în Perioada de analiză, comparația fiind realizată în 

fluxul descris mai sus.  

Durata. Campania se va derula în condițiile prezentului Regulament pe o durată 30 de zile, incepand cu 

data de 1 ale fiecarei luni pana la sfarsitul lunii respective. Produsele Semnalizate vor fi avea referința „ 

Cel mai mic pret!” pe Perioada de analiză până la actualizarea prețurilor de Organizator conform 

indicațiilor de mai sus și în limita stocurilor disponibile în cadrul fiecărei Farmacii.  

În concluzie, referința “Cel mai mic pret!” se aplică în situațiile în care Produsele semnalizate au un preț 

mai mic decât prețul produselor care compun Baza de comparație în Perioada de analiză, față de 

categoria/categoriile de comparație cu care s-a făcut analiza.  

3. ALTE OFERTE SAU CAMPANII  

Orice client al Hiper-Farmaciior Dr.Max poate beneficia de produsele aflate în Campanie la prețurile 

afișate în mod corespunzător la raft, în cataloagele privind ofertele Dr.Max, in baza cardului de loialitate.  

Campania nu se cumuleaza cu alte reduceri de preț acordate de Organizator cu ocazia unor oferte și/sau 

promoții distincte față de prezenta Campanie, inclusiv cu beneficiile acordate de Dr.Max în baza cardului 

de loialitate.  

Organizatorul își rezervă dreptul a aduce modificări Campaniei și prezentului Regulament, cu punerea la 

dispoziția publicului a noilor modificări înainte de implementarea lor în practică.  

 

 

 

 



Oras Adresa Locatie 

  Dr.Max Hiper - farmacii   

Iasi Bd. Tudor Vladimirescu, Spatiul comercial P1, in incinta 
Centrului Comercial Iulius Mall Iași 

Dr.Max Hiper - farmacia Iasi Iulius Mall 

Iasi Strada Niciman nr 2, Cartier Canta, Iasi Dr.Max Hiper - farmacia Iasi Canta 

iasi Alexandru cel bun nr. 40  Dr.Max Hiper - farmacia Iasi 40 

Timisoara Piața Consiliul Europei, nr.2, in incinta Iulius Mall 
Timișoara 

Dr.Max Hiper - farmacia Timisoara Iulius 
Mall 

Craiova Calea București 78 C-D, clădirea C2, Aripa de Vest a 
Electroputere Parc 

Dr.Max Hiper - farmacia Craiova 
Electroputere Parc 

Oradea Str. Ștefan Octavian Iosif nr. 7, Judetul Bihor, Lotus 
Center Oradea 

Dr.Max Hiper - farmacia Oradea Lotus 
Center 

Ploiesti Ploiesti, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Prahova Value 
Centre 

Dr.Max Hiper - farmacia Ploiesti Prahova 
Value Centre 

Bacau Str. Erou Ciprian Pintea, Nr. 29, parter, Bacau. Jud. 
Bacau 

Dr.Max Hiper-farmacia Bacau  

Bucuresti  Bulevardul Pierre de Coubertin 3-5, București Dr.Max Hiper - farmacia Mega Mall 

Bucuresti Strada Ziduri Mosi, Nr. 23, Sector 2, Parter, Bucuresti Dr.Max Hiper - farmacia Veranda  

Corbeanca  Centrul Comercial DN 1 Value Centre, Calea Bucure-ti 
nr. 2Bis 

Dr.Max Hiper - farmacia DN1 Value 
Centre 

Arad Calea Aurel Vlaicu, Nr.10-12  Dr.Max Hiper - farmacia Arad Atrium 
Mall 

Sibiu  Strada Sibiului, Nr. 5, Selimbar, Jud. Sibiu, in incinta 
Shopping City 

Dr.Max Hiper - farmacie Sibiu  

Targoviste Bld. Regele Ferdinand, Nr. 6, parter, Spa_iul comercial 
G22 în cadrul Centrului Comercial „Dâmbovita Mall”  

Dr.Max Hiper - farmacie Targoviste 

Baia Mare Bulevardul Bucuresti, Nr. 53, Baia Mare, în incinta Baia 
Mare Value Center, judeul Maramure 

Dr.Max Hiper - farmacie Baia Mare 

Piatra 
Neamt 

Strada Bistritei, Nr. 2, Dr.Max Hiper Farmacie Piatra Neamt 

Brasov Str. Alexandru Vlahuta, Nr.10, Parter, Brasov Dr.Max Hiper - farmacie Brasov 

Roman Str. Mihai Viteazul, Nr. 3, Roman, Jud. Neamt, Dr.Max Hiper - farmacie Roman 

Cora 
Alexandriei 
Bucuresti 

Sos Alexandriei , Nr.152, Bucuresti, sector 5, Dr.Max Hiper farmacie Alexandriei 

Vitantis 
Bucuresti 

Sos.Vitan Barzesti, nr.7A,Sector 4, Bucuresti Dr.Max Hiper farmacie Vitantis 

 


