
 

 
 

 
DENT ESTET, parte din grupul MedLife, intră pe piața stomatologică din 

Oradea prin achiziția pachetului de 60% din acțiunile clinicii Oradent by Dr. 
Costea 

 
 

● DENT ESTET își consolidează poziția de lider pe piața de stomatologie, prin achiziția 
pachetului majoritar de acțiuni din clinica Oradent by dr. Costea 

● Grupul ajunge, astfel, la un portofoliu de 14 clinici de excelență în 7 orașe din țară 
● Oradent by dr. Costea este liderul pieței stomatologice din Bihor, conform cifrei de 

afaceri 
● Cu sprijinul MedLife, grupul DENT ESTET își continuă strategia de extindere și 

consolidare a poziției de lider la nivel național 

 
București, 15 noiembrie 2021: Grupul DENT ESTET, liderul consacrat pe piața serviciilor de 
medicină dentară din România, parte a Sistemului Medical MedLife, anunță semnarea 
contractului de achiziție a pachetului de 60% din acțiunile clinicii Oradent by Dr. Costea, din 
Oradea, lider local conform cifrei de afaceri pe anul 2020. 
 
Este a treia achiziție a grupului DENT ESTET în numai un an, după clinicile Krondent (Brașov) și 
Stomestet (Cluj-Napoca). DENT ESTET ajunge, astfel, la un portofoliu de 14 clinici în 7 orașe 
importante din țară: București, Timișoara, Sibiu, Brașov, Ploiești, Cluj-Napoca și Oradea.  
 

Fondată de dr. Cosmin Costea, medic stomatolog cu competență în implantologie, specialist 
protetică dentară și rezident chirurgie dento-alveolară, Clinica Oradent by dr. Costea este 
liderul pieței de stomatologie din județul Bihor, cu o cifră de afaceri de 3,1 milioane RON în 
2020.  
 
”Respectul pentru pacient, profesionalismul și pasiunea pentru stomatologia modernă sunt 

valori pe care le-am regăsit la clinica Oradent by Dr. Costea, astfel că privim cu entuziasm spre 

viitor și ne propunem ca împreună să dezvoltăm, la Oradea, un Centru de excelență în 

implantologie. Suntem bucuroși că modelul nostru de business, deja recunoscut, atrage 

interesul tot mai multor clinici de prestigiu din țară. Parteneriatul cu Oradent by Dr. Costea 

reprezintă încă o dovadă a recunoașterii valorii echipei noastre medicale pe plan profesional, 

a implicării managementului DENT ESTET în formarea de medici tineri, supraspecializați, și a 

investițiilor realizate în digitalizare, toate acestea fiind în beneficiul pacienților noștri.”, a 

declarat dr. Oana Taban, CEO & Fondator DENT ESTET. 

 

Cu o experiență de peste 20 de ani în stomatologia generală, 14 ani în implantologie și 10 ani 
în estetica dentară, clinica din Oradea oferă pacienților o gamă completă de servicii 
stomatologice premium (ortodonție, implantologie, estetică dentară, tratamente 
stomatologice destinate copiilor și adulților) și deține propriul laborator de radiologie dentară 
digitală.  
 



 

Grație noului parteneriat, echipa de medici condusă de dr. Cosmin Costea va beneficia de 
cultura de sharing și de mentorat promovată în cadrul DENT ESTET, astfel încât fiecare pacient 
să primească soluții complexe și corecte de tratament, o abordarea multidisciplinară a cazului, 
dar și acces la tehnologii și echipamente performante, ce permit diagnosticarea afecțiunilor 
dentare în stadii incipiente. 

Printre echipamentele de ultimă generație disponibile la clinica Oradent by Dr. Costea se 
numără tomografia computerizată CBCT, cea mai înaltă tehnologie digitală, cu acuratețe 
maximă în diagnosticarea unei afecțiuni maxilo-faciale; scannerul intra-oral, care reduce 
timpul de tratament, și microscopul electronic,  folosit în tratamentele endodontice, dar și în 
tratamentul cariilor pentru un maxim de precizie și control.   

„Misiunea noastră este să oferim pacienţilor cea mai plăcută experienţă atât din punct 

de vedere medical, cât şi din punct de vedere uman.  Parteneriatul strategic încheiat cu 

DENT ESTET este o confirmare a tuturor eforturilor noastre în crearea unui brand important în 

stomatologia din Oradea, cu valori centrate în jurul pacientului. Acest pas, important pentru 

noi, ne bucură și suntem mândri că vom continua dezvoltarea clinicii Oradent by Dr. Costea ca 

parte a grupului DENT ESTET”, declară dr. Cosmin Costea, care este și membru în Colegiul 

medicilor stomatologi din Franța. 

 

Prin această a treia achiziție, DENT ESTET face un nou pas în strategia agreată împreună cu 

managementul și acționarii MedLife de a facilita accesul unui număr cât mai mare de români 

la expertiza unei echipe multidisciplinare de specialiști, la tratamente performante și 

inovatoare, dar și la avantajele oferite de stomatologia viitorului.  

 

„Oradea joacă un rol important în strategia de dezvoltare a Grupului MedLife și ne bucurăm 
că, prin achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni al clinicii Oradent by Dr. Costea, ne 
respectăm angajamentul asumat împreună cu DENT ESTET, în urmă cu 5 ani, de a extinde 
serviciile stomatologice de excelență în beneficiul românilor din toate regiunile țării. În ultima 
perioadă, am văzut un interes crescut al clinicilor stomatologice din țară de a se alătura 
grupului DENT ESTET pentru a avea acces la toate avantajele de dezvoltare pe care o astfel de 
colaborare le poate aduce, iar acest lucru demonstrează, încă o dată, că parteneriatul nostru 
este unul de succes.”, declară Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group. 
 
*** 
 
Despre DENT ESTET 

 
Grupul DENT ESTET a fost înființat în anul 1999, iar în prezent este lider de piață în domeniul 
serviciilor de medicină dentară din România. În cei 22 de ani de existență, echipa s-a extins la 
un număr de peste 350 de specialiști, dintre care 155 sunt medici. Aceștia au tratat de-a lungul 
timpului peste 133.000 de pacienți.  
DENT ESTET deține 14 clinici stomatologice multidisciplinare în București, Timișoara, Sibiu, 
Brașov, Ploiești, Cluj-Napoca și Oradea, destinate tuturor categoriilor de vârstă, 3 divizii de 
excelență unice în România (Implant Division, Aesthetic Division și Advanced Orthodontic 
Division), primul laborator de tehnică dentară digitală - Aspen și 3 studiouri foto digitale 
specializate Future Smile Studio. Toate acestea reunesc un număr de 84 de săli de tratament 



 

echipate la standarde hi-tech, pe o suprafață totală de 3.800 de metri pătrați, care includ și 3 
săli de chirurgie complet utilate. DENT ESTET oferă o experiență integrată prin cele trei centre 
de imagistică și radiologie complet digitalizate, care includ aparate de tomografie 
computerizată (CBCT).  
Recunoscut pentru contribuția la dezvoltarea domeniului stomatologic privat din țara noastră, 
grupul de clinici DENT ESTET a inaugurat, în 2017, prima clinică dentară complet digitalizată 
din România și cel mai mare centru Planmeca Digital Academy.  
Printre inovațiile majore aduse pe piața din România se numără DENT ESTET 4 KIDS (2008) 
și DENT ESTET 4 TEENS (2012), primele clinici stomatologice din România și din Estul 
Europei dedicate exclusiv copiilor și adolescenților și, nu în ultimul rând, Asociația Dental Office 
Managers (ADOM), sub umbrela căreia se desfășoară cursurile primei școli de manageri 
dedicați clinicilor de medicină dentară.  
Din anul 2016, DENT ESTET face parte din grupul MedLife, cel mai mare operator privat de 
servicii medicale din țara noastră. 
 
 
Despre Sistemul Medical MedLife  
 
Sistemul Medical MedLife a pornit acum 27 de ani, 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 si să gestioneze 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 detașat în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.  
Compania continua 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. 


