
 
 

 

MedLife continuă planurile de extindere la nivel național și 
inaugurează cea mai mare clinică medicală din Deva ca urmare a 

unei investiții de 2,7 milioane euro 

• Cea mai nouă unitate din portofoliul MedLife se remarcă printr-o echipă medicală de elită, dar 
și printr-o divizie de imagistică dotată cu echipamente medicale de top. 

• Hyperclinica Deva completează rețeaua de unități MedLife, asigurând pacienților un circuit 
complet de servicii medicale, de la investigații clinice și paraclinice la diagnostic și tratament 

• MedLife deține în prezent cea mai mare și complexă rețea de unități la nivel național, cu 700 
de locații proprii și partenere. 

• Reprezentanții companiei anunță că anul 2023 va fi unul de așezare și de integrare a business-
urilor achiziționate în 2022, rămănând, totodată, deschiși la noi oportunități, pe care le vor 
evalua în funcție de context și de nevoile pacienților. 

Deva, 19 ianuarie 2023: După 13 tranzacții anunțate anul trecut, MedLife continuă planurile de 
extindere la nivel național și prin dezvoltare organică odată cu inaugurarea celei mai mari clinici 

medicale din Municipiul Deva. Cea mai nouă hyperclinică din rețeaua de 700 de unități pe care MedLife 
le deține la nivel național se întinde pe o suprafață de 1000 mp și este rezultatul unei investiții de 

aproximativ 2,7 milioane de euro.  

“În ciuda contextului economic sensibil, continuăm planurile de extidere și de consolidare a rețelei 
MedLife prin proiectele începute anul trecut și ne bucurăm să adăugăm Hyperclinica Deva pe lista 
centrelor în care expertiza medicilor români alături de tehnologia de ultimă oră contribuie la 
îmbunătățirea calității vieții pacienților. Așa cum am anunțat investitorii, pe termen scurt, în următoarele 
6 luni, ne vom concentra eforturile pe integrarea celor 13 business-urile achiziționate anul trecut, pentru 
a le oferi pacienților servicii de excelență în toate unitățile din Grupul MedLife. Totodată, rămânem atenți 
la nevoile pacienților și vom evalua potențiale oportunități, fie că vorbim de proiecte de dezvoltare 
organică sau de achiziții, în funcție de context și de tendințele pieței”, a declarat Dorin Preda, Director 
Executiv MedLife Group. 

Hyperclinica MedLife Deva asigură pacienților acces la medici de elită și la servicii integrate de 

imagistică, analize de laborator, consultații și investigații complete. Noua unitate multidisciplinară se 
remarcă printr-un departament complet utilat de radiologie și imagistică, două cabinete de recoltare 

probe biologice, săli de investigații, saloane SPA (post-anestezice) și 10 cabinete în care vor activa 17 

specialități medicale și chirurgicale.  
 

Centrul de Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Hyperclinicii MedLife Deva este dotat cu 
aparatură de ultimă generație, astfel că pacienții pot beneficia de cele mai noi și neivazive metode de 

investigații – RMN, CT, radiografii, ecografii, mamografii.  

 
Echipa medicală este formată din peste 35 specialiști de talia MedLife, care acoperă un spectru larg de 

specialități medicale și chirurgicale, printre care medicina muncii, cardiologie, endocrinologie și 
endocrinologie pediatrică, ortopedie, urologie, medicină internă, gastroenterologie, pneumologie, 

dematovenerologie, hematologie, obstetrică-ginecologie, ORL, neurochirugie și chirurgie vasculară. 
 

Hyperclinica MedLife Deva se alătură celor peste 230 de clinici și hyperclinici pe care liderul pieței de 

servicii medicale le deține în întreaga țară. În prezent, MedLife se remarcă prin cea mai mare platformă 
de diagnostic și tratament din România, cu 700 de locații proprii și partenere, având cea mai extinsă 

rețea de unități medicale la nivel național.  
 

Anul trecut, compania a urmat într-un ritm intens strategia de expasiune la nivel național, bifând nu 

mai puțin de 13 achiziții importante, de la clinici și spitale multidisciplinare până la companii cu servicii 



 
 

de nișă, precum și 7 proiecte dezvoltate organic, printre care clinici de medicină dentară, la Craiova, 

Ploiești și Arad, sub brandul DENT ESTET, noi hyperclinici în Târgu Mureș și Deva, și centre de nișă în 
Arad, Târgoviște și Craiova. 

Hyperclinica MedLife Deva este situată pe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 2 și funcționează de 

luni până vineri, în intervalul orar 07:00-20:00. Pentru informații și programări, pacienții 
pot accesa numărul de call center 0254 960.  

*** 

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, alături de medicii de elită 

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 servicii de exelență, calitate, grijă și respect pentru nevoile lor. 

Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, dar 

și cea mai mare rețea de spitale generale şi specializate din țară, acestea fiind guvernate de medici 

extraordinari ce au la activ sute de mii de intervenții chirurgicale și milioane de pacienți evaluați cu 

ajutorul celor mai noi tehnologii medicale. 

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 detașat 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. 
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