
         

 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013               

Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale” 

Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” 

 
 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 

– 2013 
Investeste in oameni! 

 
 

 

 

 

Prezentare structură de Economie Socială „All Textile” - SES 4 

Asociația “Pământ și Umanism” – România, cu sediul în Iași, str. Costache Negri, nr. 48, CIF 

26332437, în calitate de Partener 1 în cadrul Proiectului POSDRU 168/6.1/S/144460 „Dezvoltarea 

economiei sociale în Regiunile Nord Est și Centru”, a înființat o structură de economie socială (SES 4) fără 

personalitate juridică distinctă, domeniu de activitate – atelier de confecții (“All Textile”), având misiunea 

de a promova incluziunea socială a persoanelor vulnerabile, inclusiv a celor cu dizabilități.  

 Sediul Secundar al Asociației ”Pământ și Umanism” - România, atelierul de confecții All Textile, 

este în comuna Lețcani, nr. 317, jud. Iași, tel/fax 0232277966., tel. 0745057497, e-mail: 

asociatia.apur@gmail.com. 

În cadrul atelierului sunt confecționate următoarele produse: echipamente de lucru,  lenjerii de pat 

pentru furnizorii de servicii medicale și unități hoteliere, uniforme medicale, fețe de masă pentru serviciile 

de alimentație publică (catering, restaurante, pizzerii, fast-food), uniforme școlare, etc. Produsele pot fi 

personalizate prin design și imprimerie conform cerințelor fiecărui client. 

 Atelierul de confecții se adresează urmatorilor clienți potențiali principali: 

- furnizori de servicii medicale publici sau privati – spitale, policlinici, centre medicale, clinici medicale, 

cabinete medicale; 

-  grădinițe, creșe de stat sau private, care funcționează cu program prelungit; 

- unități de învățământ mediu si superior care oferă și servicii de cazare elevilor și studenților în cămine; 

- furnizori de servicii sociale, publici sau privați, care au centre rezidențiale de servicii sociale 

- unități/servicii de alimentație publică locale, județene sau regionale 

- alte unități publice și private. 
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