
August 4, 2022

Cunoașteți cele 
8 reguli ale noastre pentru 
salvarea vieții? 



Introducere

Puteți utiliza această prezentare în diferite 

scopuri:

▪ Prezentarea regulilor de salvare a vieții 

echipei dumneavoastră.

▪ Explicarea abordării FAIR către echipa 

dumneavoastră.

▪ Discutarea unor studii de caz privind 

incidente care implică încălcarea regulilor de 

salvare a vieții.

▪ Pentru o consultare ușoară a regulilor de 

salvare a vieții și a abordării FAIR.
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Cuprins

Cele opt reguli de salvare 

a vieții
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Abordarea FAIR Studii de caz



Materiale suport

Site-ul web corporativ

InTenneT (Exclusiv TenneT)

Întrebări: trimiteți e-mail la safety@tennet.eu
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http://www.tennet.eu/safety-campaigns
https://in.tennet.eu/umbraco/en/a-z/life-saving-rules-for-your-safety/
mailto:safety@tennet.eu
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Cele opt reguli de 
salvare a vieții
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De ce reguli de salvare a vieții

■ Viziunea noastră este ca toată lumea să se întoarcă acasă teafără și nevătămată după muncă.

■ Regulile de salvare a vieții au la bază pericolele majore la care puteți fi expus/ă în cadrul 
activității dumneavoastră la TenneT.

■ Respectarea regulilor de salvare a vieții vă poate salva viața dumneavoastră și pe cea a 
colegilor de muncă.

■ În multe dintre accidentele grave care au avut loc, abaterea de la regulile de salvare a vieții a 
jucat un rol important.

■ Respectarea regulilor de salvare a vieții vă poate proteja pe dumneavoastră și pe colegii 
dumneavoastră de accidentări care vă pun viața în pericol.
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Regulile de salvare a vieții
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Lucrați cu o autorizație de 

muncă valabilă atunci când 

este necesară

Protejați-vă împotriva căderii 

atunci când lucrați la înălțime

Lucrați în siguranță în spații închise

Respectați cele cinci 

reguli de siguranță în materie de 

electricitate

Controlați operațiunile de ridicare 

și zonele periculoase

Utilizați echipament individual de protecție

Respectați regulile de siguranță la volan

Mențineți-vă pe dumneavoastră și pe 

ceilalți 

în afara zonei expuse la pericole



Autorizația de muncă

Lucrați cu o autorizație de muncă valabilă atunci când este 
necesară

▪ Sunt autorizat/ă să efectuez lucrarea și, atunci când este 
necesar, am un permis de muncă. 

▪ Am fost instruit/ă cu privire la pericole și la măsurile de 
siguranță.

▪ Înțeleg și respect regulile de siguranță menționate în permis.

▪ Am confirmat că pericolele sunt sub control și că se poate 
începe în siguranță.

▪ Mă opresc și reevaluez riscurile dacă se schimbă condițiile.
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Lucrul la înălțime

Protejați-vă împotriva căderii atunci când lucrați la înălțime

▪ Îmi inspectez echipamentul de protecție împotriva căderilor 
înainte de utilizare.

▪ Mă leg de puncte de ancorare adecvate.

▪ Fixez uneltele și echipamentele sau iau măsuri pentru a le 
împiedica să cadă.

▪ Confirm că există un plan de salvare și echipament de 
salvare.
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Spații închise

Lucrați în siguranță în spații închise

▪ Obțin o autorizație scrisă înainte de a intra într-un spațiu 
închis.

▪ Confirm că sursele de alimentare electrică sunt izolate atunci 
când este necesar.

▪ Confirm că atmosfera a fost testată și este monitorizată atunci 
când este necesar.

▪ Confirm că există un însoțitor în așteptare în exterior.

▪ Confirm că există un plan de salvare.
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Izolarea energiei electrice

Respectați cele cinci reguli de siguranță în materie de 
electricitate

▪ Deconectați complet.

▪ Asigurați(-vă) împotriva reconectării.

▪ Verificați absența tensiunii de funcționare.

▪ Efectuați împământarea și scurtcircuitarea.

▪ Asigurați protecția împotriva părților adiacente aflate sub 
tensiune.
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Ridicarea mecanică în condiții de siguranță

Controlați operațiunile de ridicare și zonele periculoase

▪ Verific dacă echipamentul și încărcătura au fost inspectate și 
sunt adecvate scopului propus.

▪ Folosesc numai echipamentele pe care sunt calificat/ă să le 
folosesc.

▪ Identific și respect zonele periculoase.

▪ Nu lucrez, nu stau în picioare și nu circul fără autorizație pe 
sub o sarcină suspendată.
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Echipament individual de protecție

Utilizați echipament individual de protecție

▪ Folosesc întotdeauna echipamentul individual de protecție, de 
fiecare dată când este necesar.

▪ Folosesc echipamentul de protecție conform indicațiilor (de 
exemplu, dimensiunea corectă, fixat corespunzător, așa cum 
este necesar).

▪ Verific înainte de utilizare dacă echipamentul de protecție 
aprobat funcționează corect și nu este deteriorat.
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Conducerea în condiții de siguranță

Respectați regulile de siguranță la volan

▪ Nu introduc destinația în sistemul de navigație în timpul 
condusului.

▪ Întotdeauna port centura de siguranță. 

▪ Respect limita de viteză și reduc viteza în funcție de condițiile 
de drum.

▪ Întotdeauna sun în modul handsfree și mențin apelul cât mai 
scurt posibil.

▪ Nu particip niciodată la o întâlnire online în timp ce conduc.
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Zonă expusă la pericole

Mențineți-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți în afara zonei 
expuse la pericole

▪ Mă poziționez pentru a evita să fiu lovit de:

o obiecte în mișcare,

o vehicule în mișcare,

o eliberări de presiune,

o obiecte căzute.

▪ Acționez pentru a-i împiedica pe alții să ajungă într-o zonă 
expusă la pericole.

▪ Delimitez sau marchez zonele de pericol unde există riscul de 
cădere a unor obiecte.

15



Ce pot face?

Discutați, împărtășiți și învățați
Ajutați-vă pe dumneavoastră și pe colegii 

dumneavoastră să învățați împreună. Profitați de 

orice ocazie pentru a fi curioși 

și reflectați asupra modului în care regulile de 

salvare a vieții se aplică în activitatea 

dumneavoastră zilnică.

Respectați regulile de salvare a vieții
Amintiți-vă întotdeauna: Regulile de salvare a vieții 

vă pot salva viața dumneavoastră și pe cea a 

colegilor de muncă.

Dacă aveți îndoieli sau vă confruntați cu o dilemă -

vorbiți!

Interveniți pentru a avea grijă
Toți facem greșeli. Aveți grijă de colegii 

dumneavoastră de muncă în ceea ce privește 

modul în care aplică regulile de salvare a vieții. 

Interveniți în cazul în care observați o încălcare a 

regulilor de salvare a vieții. 
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Abordarea FAIR



Atunci când o regulă de salvare a vieții 
este încălcată

Când vedeți că cineva încalcă o 

regulă de salvare a vieții, urmați 

abordarea FAIR.

Abordarea FAIR constă 

în trei etape pe care trebuie să le 

parcurgeți:

1. Adresați-vă persoanei care a încălcat 

regula.

2. Aflați motivul pentru care regula a fost 

încălcată.

3. Întocmiți un raport SHE.
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Principiile fundamentale 
ale abordării FAIR
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Mentalitate de învățare
„Vrem să ne îmbunătățim și să învățăm din 
greșelile noastre.” 

Performanța oamenilor
„Oamenii, echipamentele, sistemele și 
procesele de lucru interacționează toate 
pentru a optimiza performanța.”

Siguranță psihologică
„Cu toții ne simțim în siguranță și liberi să ne 
exprimăm.” 



Cum funcționează abordarea FAIR?

Încălcarea 
LSR

• Vedeți că cineva încalcă o regulă de salvare a vieții.

Dialogul 
între egali

• Luați legătura cu persoana implicată și luați măsuri directe pentru a securiza 
situația.

• Discutați despre motivul pentru care regula de salvare a vieții a fost încălcată și, 
împreună, definiți măsuri pentru a facilita respectarea acesteia.

Raport de 
incident

• Întocmiți un raport de incident* pentru a vă documenta constatările.

• Expertul în siguranță analizează raportul și stabilește măsuri de îmbunătățire.

Dialogul cu 
managerul

• În cazul în care regula de salvare a vieții a fost încălcată din imprudență, cu bună 
știință și intenționat, managerul persoanei implicate are un dialog cu persoana care 

a încălcat regula.

• Acest lucru poate duce la un proces disciplinar formal.
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* În Zenya (personalul TenneT) sau prin intermediul persoanei dumneavoastră 

de contact din cadrul TenneT (contractorii)



Sinteza abordării FAIR

■ Scopul abordării FAIR este de a învăța.

■ Orice persoană care observă o încălcare a 
regulilor trebuie să intervină.

■ Un dialog de la egal la egal are ca scop 
identificarea motivelor încălcării și definirea 
măsurilor de îmbunătățire.

■ Măsurile de îmbunătățire contribuie la 
sprijinirea conformității cu regulile de salvare a 
vieții.

■ Măsurile de îmbunătățire vizează sistemul, nu 
individul.

■ În cazuri extreme, poate urma o sancțiune 
formală, în conformitate cu procedurile 
disciplinare existente.
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Când se poate ajunge la sancționare?

Abordarea FAIR se referă la învățare și îmbunătățire. În cazuri excepționale, atunci când cineva încalcă cu bună 
știință, cu intenție și din imprudență o regulă de salvare a vieții, acest lucru poate duce la sancțiuni.

Angajații TenneT

■ În TenneT Olanda, posibilele sancțiuni sunt stipulate în contractul colectiv de muncă.

■ În Germania, pot fi emise avertismente oficiale.

Angajații contractorilor

■ Responsabilii șantierelor TenneT pot refuza accesul lucrătorului la spațiile TenneT. 

■ Contractorul decide dacă și ce măsuri disciplinare trebuie luate, în conformitate cu propria politică de 
sancționare.
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Exemplu de sancționare

Situație
Un angajat se alătură unei întâlniri online în timp ce conduce. Colegii aflați în întâlnire identifică faptul că este 
posibil să fie la volan; îl întreabă și acesta confirmă că este pe drum. Aceștia îi reamintesc că nu este permisă 
participarea la o întâlnire online în timpul conducerii mașinii.

Opțiunea 1
Angajatul le mulțumește colegilor săi și părăsește întâlnirea. El se alătură mai târziu, după ce a parcat. 
Se clarifică faptul că angajatul nu știa despre regula de salvare a vieții. Se planifică o acțiune de comunicare 
suplimentară pentru această echipă, iar incidentul este introdus în sistemul de management al incidentelor 
(Zenya).

Opțiunea 2
Angajatul cunoaște regula de salvare a vieții, dar rămâne în întâlnire, chiar și după ce colegii îi atrag atenția în 
mod repetat că nu este permis. Angajatul afirmă că regula aceasta de salvare a vieții este absurdă. Va urma un 
dialog cu managerul său. Managerul poate decide să îi dea angajatului un avertisment formal.
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Studii de caz
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Studii de caz

Această secțiune evidențiază incidente reale care au avut loc la TenneT. Pentru fiecare regulă de salvare a vieții, 
sunt prezentate unul sau mai multe exemple. Numărul de înregistrare indicat în studiile de caz se referă la sistemul 
TenneT de management al incidentelor (acces doar pentru personalul TenneT)

Puteți utiliza aceste cazuri pentru a explica regulile de salvare a vieții sau le puteți folosi ca punct de plecare pentru 
un Moment de siguranță la începutul întâlnirii dumneavoastră.

Sugestie: puteți face ca prezentarea cazurilor să fie interactivă, solicitând echipei dvs. să răspundă următoarelor 
întrebări:

▪ A fost încălcată o regulă de salvare a vieții? 

▪ Dacă da, ce regulă de salvare a vieții a fost încălcată?

▪ Ce tip de încălcare a fost implicat? (neintenționată, de rutină, situațională, de optimizare personală, de 
optimizare organizațională, nesăbuită)

▪ Care ar fi rezultatul abordării FAIR?
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Studiul de caz 1: Autorizația de muncă

În timpul construcției platformei, o echipă de tehnicieni 
electricieni (contractori) a decopertat cabluri electrice sub 
tensiune, 400 V CA, 230 V CA și 110 V CC. Nu fusese 
pregătită nicio autorizație de lucru pentru activitatea care 
se desfășura. În plus, cele cinci reguli de siguranță în 
materie de electricitate nu au fost respectate. Activitatea ar 
fi putut duce la un accident soldat cu una sau mai multe 
victime. 

REȚINEȚI
Aveți nevoie de un permis de muncă sau de o 

autorizație scrisă pentru majoritatea lucrărilor din 

cadrul TenneT. Dacă sarcina pe care urmează să o 

îndepliniți nu se regăsește în autorizație, nu o 

executați. Asigurați-vă că știți care sunt activitățile pe 

care trebuie să le efectuați și că lucrați la locul, 

instalația sau componentele corespunzătoare. 

Respectați toate regulile de siguranță menționate în 

permis. În cazul în care situația se schimbă sau apar 

evenimente neașteptate, STOP și raportați persoanei 

care a eliberat permisul sau autorizația.

Nr. reg. 207156
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Studiul de caz 2a: Lucrul la înălțime

Un lucrător linior efectua lucrări la un pilon la o înălțime de 21 
de metri, când și-a pierdut echilibrul și a căzut de la aproximativ 
opt metri. S-a lovit de structura de oțel a pilonului, a suferit răni 
grave, dar a supraviețuit. Motivul pentru căderea necontrolată a 
fost utilizarea necorespunzătoare a echipamentului de protecție 
împotriva căderilor. Atunci când se utilizează o protecție 
împotriva căderilor fără un cablu de salvare autoretractabil, 
trebuie să se evite în permanență slăbirea acestuia. Această 
cerință nu fusese respectată.

REȚINEȚI
Atunci când lucrați la înălțime, este important să folosiți 

echipamentul individual de protecție în mod 

corespunzător. Viața dumneavoastră poate depinde de 

acesta. Verificați dacă toate curelele sunt strânse și 

carabinierele sunt blocate. În cazul în care nu folosiți 

un cablu autoretractabil, evitați în permanență slăbirea 

corzii de salvare. 

Verificați-vă pe dumneavoastră înșivă și verificați-vă 

partenerul înainte de a urca. 

Închideți cureaua pentru bărbie a căștii de protecție.

Concentrați-vă întotdeauna asupra siguranței 

dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră. 

Nr. reg. 02666
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Studiul de caz 2b: Lucrul la înălțime

Un lucrător a efectuat o inspecție vizuală a platformei de 
susținere a brațului macaralei, unde intenționa să înceapă 
o lucrare în ziua următoare. 
La un moment dat, lucrătorul a trecut între balustrade, în 
afara platformei, pentru a-și continua inspecția vizuală fără 
ham de siguranță sau protecție împotriva căderii.

REȚINEȚI
Chiar dacă munca la înălțime este doar de foarte 

scurtă durată, există întotdeauna riscul de a cădea. Nu 

faceți niciodată compromisuri în ceea ce privește 

siguranța dumneavoastră și folosiți întotdeauna 

echipament de protecție împotriva căderilor. Viața 

dumneavoastră poate depinde de acesta.

Nr. reg. 209101
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Studiul de caz 3: Spații închise

REȚINEȚI
Un spațiu închis este o zonă de lucru periculoasă. 

Trebuie să obțineți un permis de muncă pentru a intra 

într-un spațiu închis. Nu intrați niciodată într-un spațiu 

închis fără ca un însoțitor să se afle lângă intrare, în 

exterior. Nu subestimați pericolele din spațiile închise. 

Dacă este necesar, efectuați măsurători de oxigen 

înainte de a intra. Nu uitați că însoțitorul din exterior nu 

ar trebui să intre niciodată în spațiul închis, deoarece 

ar putea păți același lucru.  

În acest caz, echipa unei substații a organizat un exercițiu 
de urgență în care cineva s-a simțit rău într-o boxă pentru 
cabluri. A fost nevoie de trei persoane pentru a scoate 
„victima” din boxă. Acesta a fost un exercițiu, dar 
scenariul a fost real. 

Nr. reg. indisponibil
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Studiul de caz 4a: Izolarea energiei electrice

Un tehnician calificat îndepărta cabluri într-o instalație de 
30 kV. În timpul lucrului, a intrat în contact cu elemente 
aflate sub tensiune dintr-un tablou electric adiacent. Nu a 
supraviețuit. Lucra cu un permis de muncă valabil, primise 
instrucțiuni înainte de a începe lucrările și fusese informat 
că tablourile adiacente erau sub tensiune. Nu este clar de 
ce a fost îndepărtat peretele despărțitor al tabloului electric 
adiacent.

REȚINEȚI
Toate cele cinci reguli pentru lucrul în condiții de 

siguranță în materie de electricitate fuseseră 

respectate pentru activitatea din zona de lucru 

desemnată. Presupuneți întotdeauna că elementele și 

componentele din afara zonei de lucru desemnate și 

protejate sunt sub tensiune. Nu uitați că electricitatea 

este invizibilă și inodoră și că se poate produce o 

explozie chiar și fără a atinge elementele aflate sub 

tensiune.

Nr. reg. 207115
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Studiul de caz 4b: Izolarea energiei electrice

În vederea pregătirii lucrărilor de sablare și vopsire pe 
puntea de cabluri a unei platforme, transformatorul 
principal a fost scos de sub tensiune pentru a asigura un 
loc de muncă sigur pentru personal și echipamente, 
precum și pentru orice alte activități prevăzute în apropiere 
(de exemplu, lucrări pe schele). Cu toate acestea, 
transformatorul nu a fost protejat împotriva reconectării prin 
blocarea și etichetarea sa la fața locului. Eroarea a fost 
detectată înainte de începerea lucrărilor.

REȚINEȚI
Toate cele cinci reguli de siguranță în domeniul 

electricității sunt importante pentru a crea un loc de 

muncă sigur. Omiterea intenționată sau accidentală a 

uneia dintre ele poate provoca vătămări grave.

Dacă un sistem nu este protejat împotriva reconectării, 

există întotdeauna posibilitatea ca acesta să fie pus 

din nou sub tensiune în mod intenționat sau 

neintenționat. Acest lucru poate duce la accidentări 

grave sau fatale.

Nr. reg. 207156
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Studiul de caz 5a: Ridicarea mecanică în condiții de 
siguranță

Cu ajutorul unui excavator cu furci pentru paleți, au fost 
încărcate țevi de plastic cu o lungime de 12 metri (400 kg 
pe țeavă) pe remorcă. Țevile au început să se 
rostogolească, iar șoferul camionului, care se afla pe 
remorcă, a fost lovit, a căzut de pe remorcă pe sol și a fost 
lovit de o țeavă. Șoferul de camion nu a supraviețuit.

REȚINEȚI
Asigurați-vă că echipamentul este adecvat scopului. 

Furcile pentru paleți nu sunt adecvate pentru ridicarea 

țevilor de 12 metri. În schimb, ar fi trebuit să se 

folosească un dispozitiv de prindere a țevilor sau un 

dispozitiv de ridicare cu vacuum. De asemenea, 

asigurați-vă că încărcătura a fost așezată într-o poziție 

stabilă, astfel încât să nu poată începe să se miște. 

Remorca nu avea montanți. Aceștia ar fi putut 

împiedica rostogolirea țevilor pe laterale. 

Poziționați-vă întotdeauna în afara zonei expuse la 

pericole. Șoferul camionului, care se afla pe remorcă, 

era în zona expusă la pericole. 

Nr. reg. 206332
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Studiul de caz 5b: Ridicarea mecanică în condiții de 
siguranță

Din cauza drumului de construcție îngust și a altor 
camioane care așteptau în spate, șoferul nu a utilizat 
stabilizatoarele din stânga și a ridicat două pachete de oțel 
deodată. În timpul ridicării încărcăturii, macaraua s-a 
înclinat spre stânga din cauza supraîncărcării, iar oțelul a 
căzut din camion. Șoferul a reușit doar să evite încărcătura 
și a căzut într-un șanț.

REȚINEȚI
Respectați întotdeauna procedurile de ridicare, chiar și 

atunci când sunteți presați de timp. Nu folosiți 

scurtături.

Asigurați-vă întotdeauna că echipamentul de ridicare 

se află într-o poziție stabilă, astfel încât încărcătura să 

nu poată aluneca și echipamentul să nu se răstoarne.

Deși intenția de a economisi timp pentru companie a 

fost bună, nu merită riscul la adresa vieților omenești.

Nr. reg. 208549
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Studiul de caz 6: Echipament individual de protecție

O navă de cercetare cu două persoane la bord a fost 
lovită de un val brusc, care a făcut-o să se scufunde în 
câteva secunde. Nu purtau veste de salvare și nu au avut 
timp să ia decât o vestă și o geamandură de salvare 
pentru amândoi. Au plutit în derivă pe mare timp de 16 
ore înainte de a fi salvate. Deși se aflau aproape de țărm, 
într-o apă cu temperatura de 19°C, ambii au făcut 
hipotermie.

REȚINEȚI
Echipamentul individual de protecție vă poate salva 

viața în cazul unui accident. Este literalmente ultima 

barieră între dumneavoastră și sursa de pericol.  

Poate părea dificil de folosit și vă puteți aștepta să nu 

se întâmple nimic, dar, la fel ca în acest incident în 

care au fost implicați cei doi membri ai echipajului, 

dezastrul poate lovi brusc și neașteptat. 

Nr. reg. 17949
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Studiul de caz 7: Conducerea în condiții de siguranță

Un camion cu pietriș a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat 
pe marginea drumului. Șoferul a fost distras de utilizarea 
telefonului mobil la volan. Acesta nu a fost rănit, dar în 
alte cazuri în care camionul s-a răsturnat, șoferul a suferit 
răni grave.

REȚINEȚI
Distragerea atenției este o cauză majoră a 

accidentelor rutiere. Prin urmare, trimiterea de mesaje 

text sau utilizarea aplicațiilor de mesagerie este 

interzisă, la fel ca și participarea la o întâlnire online în 

timp ce conduceți. Atunci când efectuați apeluri 

telefonice, păstrați-le cât mai scurte posibil și folosiți 

întotdeauna sistemul handsfree. 

Acest accident a avut loc la viteză redusă, dar ar fi 

putut fi mult mai grav pe un drum public.

Amintiți-vă că nu sunteți singur/ă pe drum. Siguranța 

celorlalți depinde, de asemenea, și de dumneavoastră.

Nr. reg. 206662
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Studiul de caz 8a: Zonă expusă la pericole

O cușcă de armătură a fost scoasă dintr-un puț de foraj, 
care a fost umplut cu beton proaspăt. Punctul de fixare a 
cuștii s-a rupt și cușca a căzut la pământ, rănind mortal o 
persoană care se afla în zona de pericol.

REȚINEȚI
Dacă un obiect în mișcare vă lovește, acest lucru 

poate cauza răni grave. Zona expusă la pericole este 

o zonă în care nu trebuie să vă aflați pentru că riscați 

să fiți lovit/ă. 

Fiți conștient/ă de faptul că obiectele, vehiculele, 

încărcăturile etc. pot face mișcări neașteptate sau se 

pot răsturna pe neașteptate, în special în cazul unei 

avarii sau al unei defecțiuni.

Acesta este motivul pentru care zonele periculoase 

trebuie să fie marcate sau delimitate. Nu intrați 

niciodată într-o zonă periculoasă fără permisiune. 

Nr. reg. 205222
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Studiul de caz 8b: Zonă expusă la pericole

În timp ce modifica o schelă, un constructor de schele a 
scăpat din mâini o platformă de oțel. Un zidar lucra 
dedesubt, la parterul clădirii. Înainte de incident, zidarul l-
a strigat pe constructorul de schele semnalându-i că 
lucrează acolo, dar acesta nu l-a auzit.

REȚINEȚI
Obiectele căzute pot provoca răniri grave. Din acest 

motiv, trebuie să acționați întotdeauna pentru a-i 

împiedica pe alții să ajungă într-o zonă expusă la 

pericole. Asigurați-vă că nimeni nu lucrează sub 

dumneavoastră atunci când există riscul de a scăpa 

obiecte. Și mai bine ar fi să delimitați o zonă de 

pericol. 

Atunci când vedeți că cineva lucrează deasupra 

dumneavoastră și vă dați seama că acest lucru ar 

putea reprezenta un pericol pentru dumneavoastră și 

pentru alte persoane, opriți-vă lucrul și luați măsuri de 

precauție. 

Nr. reg. 203205
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TenneT is a leading European grid operator. We are committed to providing a 

secure and reliable supply of electricity 24 hours a day, 365 days a year, while 

helping to drive the energy transition in our pursuit of a brighter energy future –

more sustainable, reliable and affordable than ever before. In our role as the first 

cross-border Transmission System Operator (TSO) we design, build, maintain 

and operate 23,900 km of high-voltage electricity grid in the Netherlands and 

large parts of Germany, and facilitate the European energy market through our 

16 interconnectors to neighbouring countries. We are one of the largest investors 

in national and international onshore and offshore electricity grids, with a turnover 

of EUR 4.5 billion and a total asset value of EUR 27 billion. Every day our 

5,700 employees take ownership, show courage and make and maintain 

connections to ensure that the supply and demand of electricity is balanced for 

over 42 million people. 

Lighting the way ahead together.
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Disclaimer

This PowerPoint presentation is offered to you by TenneT TSO B.V. 

(‘TenneT’). The content of the presentation – including all texts, images 

and audio fragments – is protected by copyright laws. No part of the 

content of the PowerPoint presentation may be copied, unless TenneT

has expressly offered possibilities to do so, and no changes whatsoever 

may be made to the content. TenneT endeavours to ensure the provision 

of correct and up-to-date information, but makes no representations 

regarding correctness, accuracy or completeness.

TenneT declines any and all liability for any (alleged) damage arising from 

this PowerPoint presentation and for any consequences of activities 

undertaken on the strength of data or information contained therein.
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