
 
 

  

 

 

 

 

MedLife își consolidează prezența în vestul țării și anunță semnarea 

achiziției pentru Grupul Medici’s 

▪ MedLife intră în acționariatul Medici’s, cel mai mare operator medical local din 

Timișoara și anunță semnarea achiziției pentru 80% din pachetul de acțiuni. Dincolo 

de concentrarea puternică în zona de diagnostic, prin rețeaua de clinici & laborator  

propriu, Medici’s are în dezvoltare și cel mai mare spital din Vestul țării. 

 

▪ Odată cu finalizarea tranzacției, Timișoara se va transforma într-unul dintre cele mai 

puternice hub-uri regionale de sănătate. Venirea în forță a MedLife pe piața din 

Timișoara va creea un mediu competitiv puternic care va conduce la dezvoltarea 

calității serviciilor medicale la nivelul județului Timiș. 
 

▪ Grupul MedLife va continua să investească masiv în creșterea rețelei din România, 

aceasta fiind deja substanțial mai mare decât orice altă rețea privată, cu o acoperire 

net superioară la nivel de județe și în Capitală. Compania are în derulare în această 

perioadă mai multe tranzacții și speră ca până la finalul verii sa anunțe alte două sau 

trei tranzacții de dimensiune medie și una de mai mari dimensiuni. 

 

Bucuresti-Timisoara, 21 Iunie 2022 – MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România 

anunță semnarea achiziției pentru 80% din actiunile celui mai important operator medical local din 

regiunea de vest, Medici’s. Tranzactia marchează o consolidare puternică în zona de vest a României și 

are drept obiectiv ca în următorii 2-3 ani să transforme Timișoara într-unul dintre cele mai puternice 

hub-uri regionale de sănătate.  

Clinicile Medici’s au o istorie de 25 de ani în Timișoara și au cunoscut o dezvoltare constantă și solidă, 

care continuă în prezent prin construcția unui spital multidisciplinar. Acesta va avea o suprafață totală 

de 5500mp și este compus din două clădiri gemene. Constructia primei cladiri este finalizată, iar în acest 

moment sunt în desfașurare lucrările de amenajări interioare. Primul turn va avea în structură - 

farmacie, imagistică mare (CT și RMN), săli de operatie, ATI, saloane pre și post operator și va fi 

funcțional din decembrie 2022. Cea de-a doua clădire are ca termen de finalizare anul 2024. În 

momentul finalizării, ar urma să devină cel mai mare spital privat din Timișoara.  

Medici’s este un creator de standarde în sănătate, recunoscut la nivel internațional și apreciat de peste 

100.000 de pacienți anual. Are în portofoliu peste 40.000 de abonati permanenți, 4 clinici si 40 de 

cabinete proprii de consultații, laborator de imagistică medicală, platformă de analize de laborator și 

peste 200 de medici proprii si colaboratori. Investițiile se ridică la peste 15m euro în cei 25 de ani, iar 

cifra de afaceri înregistrată anul trecut este de 20.3m RON, în creștere cu 40% față de 2020.  

Potrivit, reprezentanților MedLife, odată cu finalizarea achiziției, echipa actuală de management își va 

păstra integral atribuțiile.   

“În materie de expansiune și de furnizarea serviciilor medicale de top, planurile Medici’s au ajuns pe 
același teren fertil cu cele ale MedLife. A existat de la început o congruență a liniilor noastre de business, 

a viziunii de extindere și transformare a zonei de vest. Există un potențial semnificativ în zonă si prin 

parteneriatul cu MedLife vom deveni o poartă de acces pentru milioane de oameni care își doresc servicii 

medicale complexe și calitative”, a mentionat dr. Adrian Badescu, fondatorul si CEO-ul Medici’s.  



 
 

  

“Medici’s devine un partener strategic cu un rol bine definit in ecosistemul MedLife. Împreună avem ca 

obiectiv să poziționăm și să transformăm regiunea de vest într-un hub medical performant. În strategia 
pe termen lung a MedLife spitalele reprezintă un punct central și ne propunem să contribuim 

considerabil pentru dezvoltarea acestora. Avem pe de-o parte o populație îmbătrânită, patologii 

complexe, iar pe de altă parte sesizăm și schimbarea de mentalitate a pacienților care accesează mult 

mai frecvent serviciile medicale integrate, personalizate și cu un grad ridicat de complexitate.  Odată 
cu inaugurarea Medici’s Hospital vom avea o rețea de 16 spitale la nivel national”, a declarat Dorin 

Preda, Executive Director al MedLife Group. 

Achizitia derulată de MedLife presupune preluarea celor 4 clinici Medici’s, a laboratorului Laborix si a 

Medici’s Hospital. În acest moment, această tranzacție este supusă aprobării Consiliului Concurenței.  

După finalizarea tranzacției, MedLife va deține în Timișoara 5 clinici, 2 laboratoare, 1 spital 

multidisciplinar de mari dimensiuni și 1 laborator de celule stem. 

“Fiind singura companie medicală cu rețea națională cu capital românesc, MedLife este determinată să 
dovedească că poate consolida puternic poziția de lider în anii următori dorind să își diversifice 

portofoliul pe zona de welness. Avem încredere că putem deveni un furnizor integrat de abonamente 

care să asigure pe termen lung sănătatea populației. Credem cu tărie faptul că monitorizarea sănătății 
prin abonamente, susținută de mișcare și nutriție pot duce cu siguranță, în timp, la prelungirea vieții și 

mai ales la o îmbunătățire a calității acesteia” a mai declarat Dorin Preda.  

 
***** 
 
 

Despre Sistemul Medical MedLife 
Sistemul Medical MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai 
mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei 
companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au 
crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, 
profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor. 
 
Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, 

spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie 
în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari 
jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est. 
 
Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin 
achiziții. Echipa sa puternică si experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gest ioneze 
aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea 
celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii. 
 

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un 
model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe 
care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la 
dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la 
tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria 
Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″. 
 
În perioada de pandemie MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de 

lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare. 
Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale în tehnologie și 
infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și 
menținerea unei Românii sănătoase. 
 


