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MedLife își consolidează poziția în sud-estul țării și inaugurează a doua 
hyperclinică în Galați 

 
 
28 noiembrie 2019, Galați: MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, continuă 
planurile de extindere și deschide a doua hyperclinică în Galați, care pune la dispoziția gălățenilor servicii 

de ambulator și imagistică. Investiția în noua unitate medicală a fost de 1,5 milioane de euro.  

Hyperclinica MedLife Galați (str. Nicolae Bălcescu 24A) se întinde pe o suprafață de 550 de metri pătrați și 

oferă pacienților servicii medicale multidisciplinare și tratamente pentru 17 specialități, printre care 
pediatrie, cardiologie pediatrică, chirurgie pediatrică, ortopedie pediatrică, neuropsihiatrie pediatrică, 
neurologie, ORL, boli infecțioase, alergologie, pneumologie, oncologie și oftalmologie. 

Noua unitate, aflată în vecinătatea primei hyperclinici MedLife din Galați, se impune printr-un departament 

de imagistică, dotat cu un aparat de rezonanță magnetică (RM), de 1,5 Tesla, un ecograf Voluson 4D, 
dar și alte echipamente. Clinica nouă este alcătuită din 12 cabinete medicale destinate consultațiilor și 

investigațiilor clinice și paraclinice, iar echipa medicală este formată din cca. de 20 de angajați, medici și 
personal de suport. 

“Această nouă deschidere de hyperclinică face parte din programul nostru de dezvoltare națională și 
marchează întărirea poziției de lider al medicinei private în zona de sud est a țării. Ne bucurăm că putem 

oferi pacienților din Galați și din proximitate o a doua unitate medicală, unde vor putea beneficia de servicii 
medicale, la cele mai înalte standarde. Așa cum am anunțat către acționarii și investitorii noștri, am început 

în expansiune și continuăm în același ritm accelerat. Vom prospecta în continuare piața în vederea extinderii 

la nivel național în orașele cu o populație medie, atât prin achiziții, cât și prin proiecte de tip green field”, a 
declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO al MedLife. 

MedLife a deschis prima hyperclinică în 2004, iar la ora actuală compania deține 21 astfel de unități în 
București, Arad, Timișoara, Galați, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Cluj, Ploiești și Oradea.  
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