
 

 
 

Metropolitan Life se alătură campaniei „Donează pentru linia întâi” și alocă 1 

milion de lei pentru sprijinirea eforturilor de combatere a coronavirusului 

 

București, 22 aprilie 2020 - Metropolitan Life, unul dintre cei mai importanți jucători ai pieței 

asigurărilor de viață și pensiilor private din România, se alătură campaniei „Donează pentru linia 

întâi”, și alocă 1 milion de lei pentru a veni în sprijinul medicilor, cadrelor militare și polițiștilor care 

luptă în prima linie împotriva epidemiei de coronavirus COVID-19, în România. 

Platforma „Donează pentru linia întâi”, o inițiativă Banca Transilvania, Mobexpert, BitDifender și eMAG, la 

care Metropolitan Life se alătură ca partener, reprezintă una dintre cele mai ample linii de donații din 

România. Până în prezent, donațiile cumulează aproape 7 milioane lei, cu implicarea a peste 1.100 de 

companii și a peste 20.000 de persoane fizice.  

Necesarul de produse este centralizat săptămânal de către Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) 

în colaborare cu Ministerul Sănătății și are în vedere necesitățile de bază pentru cei expuși direct riscului 

de infectare. Astfel, 350.000 de măști N95 (FFP2) cu grad ridicat de protecție au fost donate medicilor din 

spitale. De asemenea, peste 5 milioane de măști de protecție cu trei pliuri au fost distribuite către medici 

de familie, polițiști, jandarmi și militari prin intermediul Departamentului pentru Situații de Urgență.  

” În special acum, protecția rămâne elementul definitoriul al ADN-ului nostru. Grija față de oameni și dorința 

de a-i proteja sunt esențiale pentru întreaga activitate Metropolitan Life, iar în fața provocării create de 

pandemia coronavirus asupra comunității, este datoria noastră să fim alături de cei care au nevoie. 

Împreună cu partenerii de încredere de la eMAG, Banca Transilvania, Mobexpert și BitDefender, ne dorim 

să oferim sprijin eroilor din linia întâi care depun eforturi imense pentru noi toți. Deși izolați, suntem mai 

uniți ca niciodată în lupta noastră pentru viață.”, a declarat Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life. 

În continuare, este nevoie de donații pentru a-i proteja pe cei din linia întâi care sunt zilnic expuși riscului 

de contractare a coronavirusului COVID-19. Donațiile se pot face online sau prin transfer bancar, pe 

www.emag.ro/doneaza. Totodată, informații despre sumele donate, produsele și prețul lor, precum și 

despre beneficiarii către care au fost distribuite, sunt centralizate în timp real și făcute publice direct pe 

platformă.   

În contextul COVID-19, prioritatea Metropolitan Life rămâne protejarea siguranței și sănătății comunităților 
în care își desfășoră activitatea. De asemenea, compania Metropolitan Life are un plan robust de 
continuitate a business-ului pentru a asigura întreaga gamă de servicii, în linie cu nevoile specifice ale 
clienților.  
 
Despre Metropolitan Life  
 
Metropolitan Life este parte a MetLife, Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurări de viață din 
lume, și sucursala a companiei irlandeze Metlife Europe d.a.c.. Înființată în 1868, MetLife oferă, la nivel 
global, asigurări de viață, planuri de pensii, beneficii pentru angajați și servicii de administrare a activelor. 
Cu aproximativ 100 de milioane de clienți, MetLife are operațiuni deschise în aproape 50 de țări și deţine 
poziţii de conducere în pieţe din Japonia, America Latină, Asia, Europa şi Orientul Mijlociu. În România, 
Metropolitan Life are peste 21 ani de activitate pe piața de asigurări de viață.  
2,5 milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață și pensii private obligatorii oferite de Metropolitan 
Life la nivel local. 
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