
 Iaşi, România, începând cu lunav fe-
bruarie, 2009 vă invităm în incinta librăriei 
Sedcom Libris de la Casa Cărţii să vizitaţi 
expoziţia permanentă a fotografului ieşean 
Adrian Moisei, realizată cu sprijinul societă-
ţii Sedcom Libris. Expoziţia cuprinde o serie 
de fotografii selectate în scopul de a înve-
seli ochii privitorului şi de a încălzi atmos-
fera din cadrul librăriei. 

 “Sunt încântat să vă spun că începând 
din această săptămână puteţi vizita expoziţia 
personală şi permanentă de la Casa Cărţii, 
Iaşi, în apropierea Palatului Culturii. La etaj, 
în incinta librăriei, printre rafturile de cărţi şi 
albume de artă, fotografiile zâmbesc fiecărui 
privitor în parte. Îţi amintesc că fiecare clipă 
este preţioasă şi că în fiecare clipă poţi vedea 
minuni ale naturii. 

 Un fluture, o floare, bizonii, ploaia, la-
nul de grâu sau floarea-soarelui, şi toate cele-
lalte au câte o poveste care m-a impresionat. 
Cel mai mult mă bucură că am ocazia să vă 
împărăşesc această emoţie prin intermediul 
fotografiilor. Expoziţia, fiind permanentă, o 
puteti vedea oricând aveţi drum în zonă; sau 
cand doriţi să vă rătăciţi printre miile de vo-
lume răsfoind pagini şi gânduri ale autorilor 
de cărţi din librărie. 

 Mulțumiri tuturor celor implicaţi, aţi 
fost cu toţii de mare ajutor! Mulțumiri speciale 
editurii Sedcom Libris. Doresc să dedic aceas-
tă expoziţie soţiei mele şi părinţilor mei.”

www.adrianmoisei.com

Expoziție permanentă a fotografului ieşean
Adrian Moisei - Casa Cărții, Iaşi



Despre Adrian Moisei
http://www.adrianmoisei.com

În calitate de fotograf a colaborat cu oameni, companii 
şi edituri. Absolvent al Universităţii de Arte “George 
Enescu” Iaşi, este autorul site-ului www.RomanianTrip.
net, proiect început în 2002 cu scopul de a promova 
frumuseţile ţării. În 2004 a avut onoarea de a lucra 
împreună cu Focus Multimedia la realizarea “Roma-
nian Olympic Team - Athens 2004”.  Fotografiile sale au 
apărut în numeroase publicaţii şi expoziţii, anul 2008 
aducând două premii la concursuri foto naţionale. 
Mai multe fotografii şi informaţii puteţi obţine vi-
zitând site-ul personal:  www.adrianmoisei.com sau 
pe  http://blog.adrianmoisei.com.

Despre S.C. Sedcom Libris S.A.
http://www.sedcom.ro

Societate ieşeană cu o tradiţie de peste 50 de ani în 
domeniu, Sedcom Libris, şi-a fixat, încă de la început, 
ca principal obiect de activitate difuzarea de carte şi 
comercializarea produselor de papetărie, birotică şi 
a jucăriilor, realizîndu-şi profilul printr-o reţea de 31 
de librării modernizate şi informatizate. Societatea a 
anticipat şi a însoţit întotdeauna evoluţia necesităţilor 
pieţei, motiv pentru care, în ultimii ani, şi-a diversifi- 
cat mult activitatea. În prezent, are structura unui grup 
de societăţi specializate, fiind, prin urmare, capabilă să 
răspundă unor solicitări mai diversificate şi mai sofisti-
cate, participând, astfel, la evoluţia lumii culturale şi 
economice. Prin toate proiectele sale, Sedcom Libris 
are în vedere promovarea culturii sub diferitele sale 
forme, fiind pregătită să cucerească noi segmente de 
piaţă, să-şi extindă aria de desfăşurare a activităţii şi să 
creeze noi locuri de muncă.


