
Sebastian Radocea, 40 de ani, a devenit partener în cadrul departamentului de energie al ȚUCA 

ZBÂRCEA & ASOCIAȚII. Având o experiență profesională de 15 ani, el s-a specializat în dreptul energiei 

(în special în domeniul energiei electrice și al eficienței energetice), în fuziuni și achiziții, precum și 

în dreptul societar și comercial. A fost implicat în unele dintre cele mai importante tranzacții din 

România, inclusiv în primul proces de separare legală (unbundling) a activităților de distribuție și 

furnizare de energie electrică la nivelul unei foste societăți de stat din sectorul energiei electrice, 

achiziția de la Statul român, de către cea mai mare societate de utilități din Europa Centrală și de 

Est, a participațiilor minoritare deținute în două societăți de distribuție și furnizare a energiei 

electrice, vânzarea uneia dintre cele mai mari societăți de asigurare din România către un important 

grup francez și implementarea, pentru prima dată în România, a proiectelor de eficiență energetică 

în sectorul public. De asemenea, Sebastian a acordat asistență unui număr considerabil de investitori 

privați în legătură cu dezvoltarea, operarea, achiziția și/sau vânzarea unor  proiecte fotovoltaice. 

Experiența sa include negocierea și structurarea de tranzacții în domeniul fuziunilor și achizițiilor și 

de contracte comerciale complexe, cum ar fi transferul de participații și de active, coordonarea de 

investigații de due diligence juridic și consultanță juridică generală în legătură cu aspecte de 

guvernare corporativă, divizări și alte modalități de restructurare societară, precum și asistență 

juridică în cadrul proceselor de privatizare și post-privatizare. Sebastian este specializat și în 

domeniul achizițiilor publice, asistând clienți din sectorul public și privat în legătură cu inițierea 

procedurilor de selecție competitivă, întocmirea documentației de atribuire și acordarea de asistență 

în fața organelor de reglementare relevante. Sebastian a absolvit Facultatea de Drept din cadrul 

Universității din București în 1998 și este membru al Baroului București din 1999. De asemenea, el a 

deține un Master în Drept și Finanțe (Goethe Universität Frankfurt am Main, Institute for Law and 

Finance). Sebastian este fluent în limbile engleză și germană. 

 


