
  

METLIFE, INC., DIN CARE FACE PARTE METROPOLITAN LIFE, 
INVESTEȘTE 500 MILIOANE DOLARI, ÎN PROIECTE CU IMPACT 

SOCIAL ȘI DE PROTECȚIE A MEDIULUI, PÂNĂ ÎN 2030  
 
 

București, 28 iunie 2021. Raportul de Sustenabilitate 2020 lansat de MetLife la sfârșitul 
lunii Iunie subliniază angajamentul pentru dezvoltare și incluziune socială prin investiții în 
valoare de 500 de milioane de dolari, până în 2030. 25% din aceste fonduri vor fi alocați în 
acțiuni de protecție a mediului, iar în paralel, MetLife  are ca obiectiv să creeze contextul 
prin care poate oferi stabilitate financiară persoanelor defavorizate, afectate de inegalitățile 
de gen și rasă, care locuiesc în comunități cu venituri mici. 
 
Raportul evidențiază angajamentul MetLife de a face acțiuni concrete pentru dezvoltarea și 
menținerea principiilor de diversitate, echitate și incluziune atât în societate, cât și la locul de 
muncă. Compania s-a aliniat inițaitivelor de eliminare a diferențelor de gen, atât în comunitate, 
cât și în poziții de conducere, la locul de muncă. La nivel global, la sfârșitul anului 2020, femeile 
reprezentau 52% din forța de muncă a MetLife, 33% din Consiliul Director, 30% din Consiliul 
Executiv și 42% din manageri. 
 
„În calitate de asigurător cu acoperire globală și de companie orientată spre acțiune, ne străduim 
să creăm un viitor mai sigur și mai durabil”, a declarat Michel Khalaf, Președintele și CEO MetLife. 
„În urmă cu 153 de ani ne-am luat angajamentul de a oferi protecție financiară celor din jurul 
nostru și consolidăm zilnic această promisiune prin acțiuni ce vizează grija față de mediu și climă, 
echitate și incluziune socială, sănătate și dezvoltare economică a comunităților defavorizate”. 
 
Raportul de Sustenabilitate prezintă demersurile inițiate de MetLife cu scopul de a genera 
schimbări pozitive în cele peste 40 de piețe în care își desfășoară activitatea. Reperele anului 
2020 includ: 
 

• MetLife și Fundația MetLife au oferit mai mult de un sfert de miliard de dolari pentru a ajuta 
oamenii din întreaga lume să facă față impactului COVID-19. 

 

• MetLife și MetLife Investment Management au susținut creșterea numărului de locuri de 
de muncă, generarea de venituri și stabilitatea financiară prin investiții de 659,6 miliarde 
de dolari în active totale administrate pentru clienți. 

 

• Fundația MetLife a investit suplimentar 5 milioane de dolari, pe parcursul a trei ani, pentru 
a promova oportunitățile de educație, carieră și antreprenoriat pentru persoanele de 
origine afro-americană. Totodată, au fost susținute inițiativele de echitate rasială printr-o 
investiție de 10 milioane de dolari în contribuții anuale existente, pentru a sprijini 
diversitatea și incluziunea în cadrul comunităților în care activăm. MetLife a lansat, de 
asemenea, EXCELERATE, un program de susținere a tinerilor talentați, pentru a crește 
șansele de promovare a angajaților de altă naționalitate în poziții de management. 

 

• Ca parte din cele 11 noi obiective de mediu ale companiei, MetLife s-a angajat să reducă 
emisiile de gaze cu efect de seră cu încă 30%, în perioada 2019 - 2030 și să inițieze, până 
în 2030, noi investiții ecologice de 20 miliarde dolari, în energie regenerabilă, clădiri 
certificate LEED și obligațiuni verzi. Operațiunile MetLife sunt neutre din punct de vedere 
al emisiilor de carbon din 2016, iar investițiile sale în ecologie depășesc acum 28,7 
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miliarde de dolari și includ proiecte imobiliare eficiente din punct de vedere energetic și 
proiecte de energie regenerabilă. 

 

• MetLife a lansat un Cadru de Finanțare Durabilă pentru a avea în continuare un focus al  
priorităților de investiții și afaceri și a emis un acord de finanțare ecologică de 750 de 
milioane de dolari, securizând prima notă susținută de acordul de finanțare verde a 
industriei de asigurări din SUA. 

 
„Considerăm că sustenabilitatea este un pilon fundamental în strategia noastră de afaceri și ne 
motivează în activitățile realizate în cadrul operațiunilor noastre”, a declarat Jon Richter, Chief 
Sustainability Officer al MetLife. „Scopul comun și complet al angajaților noștri, al produselor și 
serviciilor noastre, al investițiilor și al eforturilor pentru comunitate ne ajută să acționăm ca o forță 
a binelui în lume”.  
 
Pentru a citi Raportul de Sustenabilitate 2020 și a afla mai multe despre angajamentele MetLife, 
accesați metlife.com/sustainability. 
 
Ca parte a ADN-ului său de protecție și pentru a contribui la angajamentele globale MetLife, în 
România, Metropolitan Life investește în programe de educație financiară în școli, în programe 
de incluziune financiară și socială a tinerilor și a copiilor defavorizați din centre de plasament, în 
programe pentru susținerea socială și educațională a copiilor ai căror părinți au migrat la lucru în 
afara țării, dar și în acțiuni pentru protejarea mediului, menite să susțină scăderea emisiilor de 
dioxid de carbon în anii următori. Anul acesta, Metropolitan Life, alături de Asociația Pădurea 
Copiilor, a plantat o pădure de două hectare, un copac pentru fiecare poliță individuală de 
asigurare de viață încheiată în anul 2020. Arborii au fost plantați în comunele Gârbovi și Colelia 
din județul Ialomița. 
 
 
Contact: 
Metropolitan Life  
Andreea Matei 0766 064 062 | andreea.matei@metropolitanlife.ro  
 
McCann PR 
Ana-Maria Godja 
0723 264 963 | ana-maria_godja@mccannpr.ro  
 
 

Despre  MetLife  
MetLife, Inc. (NYSE: MET), prin filialele și filialele sale („MetLife”), este una dintre cele mai importante companii de 
servicii financiare din lume, oferind asigurări, anuități, beneficii pentru angajați și gestionarea activelor pentru a-și 
ajuta clienții individuali și instituționali să navigheze lume în schimbare. Fondată în 1868, MetLife are operațiuni în 
peste 40 de piețe la nivel global și deține poziții de conducere în Statele Unite, Japonia, America Latină, Asia, Europa 
și Orientul Mijlociu. Pentru mai multe informații, vizitați www.metlife.com 
 
 
Despre Metropolitan Life 

Metropolitan Life este parte a MetLife, Inc., una dintre cele mai importante companii de servicii financiare din lume, 

oferind asigurări, anuități, beneficii pentru angajați și gestionarea activelor pentru a-și ajuta clienții individuali și 
instituționali să navigheze lume în schimbare. Fondată în 1868, MetLife are operațiuni în peste 40 de piețe la nivel 
global și deține poziții de conducere în Statele Unite, Japonia, America Latină, Asia, Europa și Orientul Mijlociu. Pentru 

mai multe informații, vizitați www.metlife.com. În România, Metropolitan Life are peste 22 ani de activitate pe 
piața de asigurări de viață.Peste 2,5 milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață și pensii private 
obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local. 
 
 

https://www.metlife.com/sustainability/?cid=prbbqd6&utm_id=prbbqd6&utm_source=eet&utm_medium=public%20relations%20(businesswire)&utm_campaign=ebw_sw_2q21_MetLife&utm_content=pr
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Precizări la declarații anterioare 
Declarațiile cu caracter anticipativ din acest comunicat de presă, cum ar fi „cred”, „angajat”, „angajament” și „voință”, 
se bazează pe ipoteze și așteptări care implică riscuri și incertitudini, inclusiv „Factorii de risc” MetLife, Inc. declarați în 
documentele  Comisiei pentru valori mobiliare și valori mobiliare din Statele Unite ale Americii. Rezultatele viitoare ale 
MetLife ar putea varia și nu are obligația de a corecta sau actualiza oricare dintre aceste afirmații. 


