
 

Dragos Dinu devine partener al Link 

Resource 

Dragoş Dinu, unul dintre cei mai experimentaţi executivi din industria farmaceutică, devine 

începând din luna decembrie 2008 partener al Link Resource. Astfel, compania coordonată de 

Nicolae Voiculescu, cu o structură “one-stop-shop”, unică pe piaţa din România, acumulează 

la acest moment peste o jumătate de secol de experienţă în industria farmaceutică şi cea a 

serviciilor medicale.  

 

“Am găsit în parteneriatul cu Link Resource şi, implicit cu Nestor Nestor Diculescu Kingston 

Petersen (NNDKP), posibilitatea de a utiliza într-un registru mai larg şi la un alt nivel, 

experienţa acumulată în atâţia ani petrecuţi în industrie, într-un context economic provocator", 

spune Dragoş Dinu. Dinu are mai mult de 16 ani de experienţă în management, din care 13 

ani de experienţă în industria farmaceutică, participând din poziţia de CEO la construcţia 

liderului pieţei de distribuţie şi retail din industria farmaceutică, numele său fiind strâns legat 

de ascensiunea mărcilor Sensiblu şi Mediplus şi listarea A&D Pharma pe bursa din Londra.  

 

Link Resource oferă servicii integrate de consultanţă şi execuţie industrială şi legală în 

domeniile medical şi farmaceutic, prin echipa proprie, consolidată în jurul unui nucleu foarte 

specializat şi prin alianţă strategică cu NNDKP.  

 

În 2008 compania şi-a crescut echipa la peste 30 de consultanţi şi a realizat 10 proiecte 

integrate, pentru 7 clienţi din industria farmaceutică şi a dispozitivelor medicale. Link 

Resource apreciază că în anul 2009 piaţa serviciilor de consultanţă integrată în domeniul 

sănătăţii va înregistra o creştere, în pofida estimărilor pesimiste privind mediul economic 

general.  

 

"În 2009 companiile vor avea nevoie de strategii flexibile pentru a face faţă neprevăzutului şi 

de expertiza atrasă care să completeze capacităţile existente intern, mai mult decât până acum. 

Pentru a face estimări mai precise ar trebui să ştim ce strategie vor adopta autorităţile. 

 

Nu avem nevoie însă de nici o altă dată pentru a spune că, fără o atenţie sporită în domeniul 

sănătăţii, 2009 va debuta cu aceleaşi sincope cu care ne-am obişnuit", spune Nicolae 

Voiculescu, fondatorul Link Resource şi artizanul alianţei strategice cu NNDKP, împreună cu 

Ion Nestor. 
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