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PeliFilip a asistat Grupul Enayati la negocierea și semnarea contractului de
proiectare și construire pentru Revera Medical City, cel mai mare centru medical
privat din Romania

Echipa PeliFilip a asistat societatea care dezvolta Revera Medical City, parte din Grupul Enayati, la
negocierea și semnarea contractului privind proiectarea și construirea celui mai mare centru medical privat
din România.
Revera Medical City este dezvoltat de Enayati Grup și va fi construit de Synergy Construction pe o suprafața de
35.000 metri patrați, în București. Proiectul are în componența sa o unitate premium pentru îngrijire medicala, un
centru rezidențial pentru vârstnici și un spital dedicat sferei oncologice și de recuperare (operat de Monza).
Investiția totala se ridica la 60 de milioane de euro.
“Suntem încântați sa susținem un astfel de proiect de performanta medicala. Asocierea cu numele Enayati ne
onoreaza și suntem mulțumiți ca am putut fi de ajutor – speram sa o putem face în continuare ‘’, a declarat Oana
Badarau, partener și coordonatorul departamentului de Real Estate al PeliFilip.
“Revera Medical City este cel mai mare proiect medical privat dezvoltat în România. Echipa noastra de proiect
include specialiști de top, precum PeliFilip, CBRE (project management) sau Vitalis Consulting (dirigenție de
șantier). Le mulțumim tuturor pentru contribuția valoroasa la dezvoltarea acestui proiect, aflat abia la început”, a
declarat Dan Doroftei, Directorul de Dezvoltare al Revera Medical City.
Echipa PeliFilip care a asistat beneficiarul în acest proiect a fost coordonata de Oana Badarau (Partner) și le-a
implicat pe Mihaela Ispas-Petrescu (Senior Associate) și Ioana Waszkiewicz (Of Counsel).
Departamentul de real estate al PeliFilip și-a dobândit reputația in ultimii 10 ani prin participarea la cele mai
importante tranzacții de pe piața locala. De altfel, pe 6 decembrie 2018, publicația internaționala Construction and
Investment Journal (CIJ) a desemnat pentru a treia oara PeliFilip ca ‘’Firma de avocatura a anului” în România.
Departamentul de real estate al PeliFilip este coordonat de Oana Badarau și reunește 13 avocați, dintre care 3
parteneri și 4 avocați seniori.

PeliFilip este una dintre societatile de avocatura de top din România care furnizeaza asistenta de cea mai înalta
calitate în toate ramurile de drept relevante pentru afaceri care opereaza în România sau au în vedere România.
Specializati în proiecte complexe care implica o abordare inovatoare, avocatii PeliFilip au experienta extinsa si
elocventa în domenii structurale, cum sunt fuziuni si achizitii, servicii financiare si piata de capital, proiecte
imobiliare, de infrastructura si concesiuni, energie, media și telecomunicații, drept societar,p comercial, dreptul
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concurentei, dreptul muncii. De asemenea, firma de avocatura asigura asistența și reprezentare în litigii și
arbitraje cu implicații semnificative pentru afacerile clienților.
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