
 

Notă informativă 

cu privire la articolul apărut în publicația SFIN.ro  pe data de 30.01.2020, cu titlul „Clinicile 

Dentare Dr. Leahu: Jumătate dintre români nu se duc la dentist, iar o treime nu își duc nici 

copiii”. 

În cadrul articolului mai sus menționat a fost preluată o informație conform căreia rețeaua 
de Clinici Dr. Leahu este prima unitate medicala privată din România acreditată să 
desfășoare un program de rezidențiat privat.  
 
Pentru buna informare a publicului larg, am dori să specificăm că acesta este primul an în 
care Ministerul Sănătății a decis să ofere posibilitatea rezidenților de stomatologie să-și 
aleagă o altă universitate decât cea de stat pentru practică. În acest sens, Universitatea Titu 
Maiorescu a început colaborarea cu mai multe clinici private stomatologice. Printre 
partenerii privați invitați în proiect se afla un număr mare de clinici. Așadar, Clinicile Dr. 
Leahu sunt doar parte din acest proiect, iar afirmațiile în care își arogă titulatura de inițiator 
sau de partener unic în piață sunt false. 
 
Mai mult decât atât, în cadrul articolului mai sus menționat a fost preluată și informația 

conform căreia rețeaua de clinici Dr. Leahu este „liderul pieței de stomatologie din România 

privind numărul cabinetelor dentare”. Având în vedere acest lucru, dorim să vă comunicăm 

că potrivit datelor disponibile la Ministerul Finanțelor Publice, în parametri de cifră de 

afaceri, cel mai bun indicator de departajare din punct de vedere economic a companiilor, 

dar și în ceea ce privește numărul de sedii independente*, pe primul loc în clasament se află 

grupul DENT ESTET.   

Poziția DENT ESTET este validată și de Camera de Comerț și Industrie a României, care a 

clasat DENT ESTET pe primul loc în Topul Național al Firmelor, pentru domeniul Activități de 

Asistență Stomatologică. Potrivit aceleiași instituții, poziția secundă în clasament este 

ocupată de Implant Expert SRL, companie care deține „Clinicile dr. Leahu”.   

Informarea corectă a publicului este, și pentru noi, un scop esențial, de aceea apreciem 

opinia noastră ca fiind importantă pentru o informare transparentă și conformă asupra 

pieței serviciilor stomatologice private din România. Mass media, cu siguranță, deține un rol 

esențial pentru o informare corectă a opiniei publice și pentru responsabilizarea acesteia. 

Impactul unor informații neverificate poate avea un impact major asupra cititorilor, de 

aceea, credem în importanța unei documentări corespunzătoare.     

* Ne referim aici la sedii cu toate autorizațiile de funcționare aflate in clădiri diferite, independente 

una de cealată. Sediile care au la etaje diferite clinici diferite nu sunt cuantificate. 


