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#89   Traian Brădean - Zen zadarnic (2020)
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#112 Ion (Nică) Murariu - Vas cu flori de 
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#1 Ion Popescu - Gopo
(1923, București – 1989, București)

Amintiri

tuș pe hârtie
29.5 x 21 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Gopo; 
intitulat stânga jos, cu negru: „Amintiri”

Estimare: € 200 – 300
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#2 Ion Popescu - Gopo
(1923, București – 1989, București)

Căldură mare

tuș pe hârtie
23.5 x 21 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Gopo; 
intitulat stânga jos, cu negru: „Căldură mare”

Estimare: € 200 – 300

#3 Ion Pacea
(1924, Stenimachos, Grecia – 1999, București)

Port

acril și guașă pe carton
30 x 42 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Pacea

Estimare: € 600 – 900

#4 Ion Pacea
(1924, Stenimachos, Grecia – 1999, București)

Casă la 2 Mai

acril și guașă pe carton
33.5 x 46 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Pacea

Estimare: € 600 – 900
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#5 Ion Mirea
(1912, Răsucenii de Jos, Giurgiu – 1987, Paris)

Citadină

ulei pe carton
10.5 x 16 cm

semnat stânga jos, cu roșu: Mirea

Estimare: € 500 – 600

#6 Gheorghe Vânătoru
(1908, Oltenița, Călărași – 1983, București)

Casa roșie (1976)

tuș și acuarelă pe hârtie
19.5 x 29 cm

semnat și datat dreapta jos, cu albastru: 
Ghe V., (19)76

Din colecția istoricului de artă, Vasile Florea.

Estimare: € 250 – 350

#7 Vasile Grigore
(1935, București – 2012, București)

Natură statică cu scoică și trandafiri

acuarelă pe hârtie
46 x 64.5 cm

semnat dreapta jos, cu creion: V. Grigore

Estimare: € 700 – 900

#8 Vasile Grigore
(1935, București – 2012, București)

Portretul unui critic de artă

creion și acuarelă pe hârtie
26.5 x 25 cm

semnat, datat, dedicat, dreapta jos, cu negru: V. Grigore; 
istoricului de artă și editorului Vasile Florea 15 dec. (19)8?

Din colecția istoricului de artă, Vasile Florea.

Estimare: € 200 – 300
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#10 Henri H. Catargi
(1894, Bucureşti – 1976, Bucureşti)

Peisaj

creion și acuarelă pe hârtie
29 x 46 cm

semnat stânga jos, cu creion: 
H. H. Catargi

Estimare: € 250 – 350

#9 Ion Musceleanu
(1903, Caracal – 1997, București)

Peisaj la 2 Mai (1965)

creion și acuarelă pe hârtie
35 x 46 cm 

semnat și datat dreapta jos, cu roșu: 
I. Musceleanu, 1965

Estimare: € 300 – 400

#11 Aurel Pătrașcu
(1958, București)

Ubu Rex (2022)

ulei pe pânză
80 x 60 cm

semnat și datat dreapta jos, 
cu gri: Pătrașcu, (20)22

Estimare: € 1.200 – 1.400
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#12 Cristina Savin
(1989, Salonta, Bihor)

Fruct (2021)

ulei pe pânză
120 x 80 cm

Lucrarea a făcut parte din expoziția: 
Cristina Savin „Geneze Ciclice”, Galeria 
Galateca (17.09.2021 – 30.09.2021), 
reprodusă pe coperta 4 a catalogului 
de expoziție.

Estimare: € 800 – 1.200

#13 Rodica Toth Poiată
(1950, Brașov)

Reverie

tuș pe hârtie
26 x 38.5 cm

semnat dreapta jos, cu negru: 
R. Toth Poiată

Estimare: € 200 – 350

#14 Ligia Macovei
(1916, București – 1998, București)

Nud în repaus

tuș pe hârtie
34.5 x 24 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Ligia Macovei

Lucrarea a participat la expoziția retrospectivă din 1986.

Estimare: € 200 – 300
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#16 Dana Ortelecan
(1963, Alba Iulia)

Portret în culorile toamnei (2021)

ulei pe pânză
70 x 50 cm

semnat dreapta jos, cu negru: 
D. Ortelecan

Estimare: € 500 – 800

#15 Mihai Sârbulescu
(1957, București)

Vas (2022)

ulei pe pânză
50 x 60 cm

semnat și datat dreapta jos, în pastă, cu inițiale: MS, (20)22

Estimare: € 800 – 1.200

Dana Ortelecan a absolvit masterul 
la Universitatea de Arte și Design 
Cluj-Napoca, secția Pictură, clasa 
prof. univ. dr. Ioan Sbarciu și conf. 
univ. dr. Marius Bercea. Membră a 
U. A. P. din România, Filiala Alba. 
A avut mai multe expoziții perso-
nale în țară și străinătate precum și 
colaborări cu galerii din străinătate. 
Drumul său artistic ilustrează un 
parcurs de la arta figurativă la 
o îmbinare a artei figurative cu 
elemente de abstract. Criticul de 
artă dr. Doina Hendre Biro scria: 
,,Artista a devenit în ultimii ani un 
redutabil pictor al vieții cotidiene, 
prin multitudinea de scene de gen 
și portrete, pe care le personal-
izează compozițional și cromatic 
prin asocierea unor mijloace ale 
stilurilor abstracte. Totul, prin 
punerea în evidență a fenomenelor 
atmosferice, prin  redarea transpar-
enței și a impresiei de strălucire, 
create într-o sonoritate cromatică 
specifică”.
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#19 Constantin Blendea
(1929, Peştişani, Gorj – 2012, București)

Obiecte în dialog (1984)

ulei pe carton
26 x 26 cm

semnat și datat dreapta jos, cu creion: C. Blendea, 1984

Estimare: € 300 – 400

#17 Eugen Gâscă
(1908, Grindeni – Cristur. Mureș – 1989, București)

Înflorire (1978)

ulei pe pânză
47 x 36 cm

semnat și datat dreapta jos, cu inițiale, cu albastru: E.G., (19)78

Estimare: € 500 – 700

#18 George Ștefănescu Râmnic
(1914 Plăginești, Râmnicu-Sărat – 2007, Lüdinghausen, Germania)

Compoziție cu personaje

ulei pe lemn
26.5 x 17.8 cm

semnat dreapta jos, prin zgrafiere: Ștefănescu

Estimare: € 250 – 350
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#21 Gheorghe Vânătoru
(1908, Oltenița, Călărași – 1983, București)

Flori de vară

ulei pe carton
39 x 33 cm

Pe verso: inscripții olografe

Din colecția istoricului de artă, Vasile Florea.

Estimare: € 400 – 600

#22 Aurel Iacobescu
(1906, Nazarcea, Constanța – 1997, București)

Cyclamene albe

ulei pe carton
66 x 48 cm

semnat stânga jos, cu alb: A. Iacobescu

Estimare: € 500 – 700

#23 Samuel Bogdanovici

Vas cu trandafiri

ulei pe carton
69 x 50 cm

semnat stânga jos, cu negru: S. Bogdanovici

Estimare: € 600 – 800

#20 Eugen Popa
(1919, Juliţa, Arad – 1996, Bucureşti)

Natură statică cu ulcică și mere

ulei pe pânză
33 x 55 cm

semnat dreapta sus, cu inițiale, 
cu brun: E.P.

Estimare: € 500 – 700
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#25 Ştefan Popescu
(1872, Finţeşti, Buzău – 1948, Bucureşti)

Scenă idilică (1929)

cărbune pe hârtie
20 x 15 cm

semnat datat și localizat, stânga jos, cu negru: 
St. Popescu (19)29, … Kernis

Estimare: € 200 – 300

#24 Maria Ionescu Bacaloglu
(1878, România – 1946, București)

Colț de rugăciune

ulei pe pânză
45.5 x 55 cm

semnat dreapta jos, cu brun: Maria Ionescu Bacaloglu

Estimare: € 600 – 800

#26 Octav Băncilă
(1872, Corni, Botoșani – 1944, Bucureşti)

Țigancă cu pipă (1918)

litografie cu tentă de culoare
18 x 13 cm

semnat și datat, litografiat, dreapta jos: 
Octav Băncilă, 1918

Estimare: € 300 – 400
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#27 Gheorghe Ciobanu
(1944, Bălţaţi )

Întoarcerea de la cosit

ulei pe pânză
38 x 50.5 cm

semnat stânga jos, cu alb: G. Ciobanu

Estimare: € 300 – 500

#28 Mihai Vintilă
(1932, Caransebeș, Caraș-Severin – 2020, Reșița, Caraș-Severin)

Lupta cocoșilor

ulei pe pânză
31 x 54.5 cm

semnat centru jos, cu alb: Mihai Vintilă

Estimare: € 400 – 500
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#30 Petru Vintilă
(1922, Orșova – 2002, București)

Zi de sărbătoare la patinoar (1988)

ulei pe pânză
70 x 80 cm

semnat și datat dreapta jos, cu roșu: Petru Vintilă, 1988

Estimare: € 600 – 800

#29 Mihai Vintilă
(1932, Caransebeș, Caraș-Severin – 2020, Reșița, Caraș-Severin)

Nuntă în sat

ulei pe pânză
50 x 40 cm 

semnat dreapta jos, cu roșu: Mihai Vintilă

Estimare: € 300 – 500
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#32 Spiru Vergulescu
(1934, Slatina – 2007, București)

Peisaj cu căpițe (1975)

ulei pe carton
20 x 30 cm

semnat și datat stânga jos, cu roșu: 
S. Vergulescu, (19)75

Din colecția istoricului de artă, Vasile Florea.

Estimare: € 300 – 400

#33 Constantin Piliuță
(1929, Botoșani – 2003, București)

Femeie în așteptare

cărbune pe carton subțire
65 x 46 cm

semnat dreapta jos, cu negru: C. Piliuță

Autenticitatea lucrării este confirmată de 
familia artistului.

Estimare: € 400 – 600

#31 Gheorghe Vânătoru
(1908, Oltenița, Călărași – 1983, București)

Biserica din deal

ulei pe carton
25 x 17 cm

semnat dreapta jos, cu negru, cu inițiale: G.V.

Din colecția istoricului de artă, Vasile Florea.

Estimare: € 300 – 500

#34 Constantin Piliuță
(1929, Botoșani – 2003, București)

Bărbat în rugăciune

tuș pe hârtie
29.5 x 42 cm

semnat dreapta jos, cu negru: C. Piliuță

Autenticitatea lucrării este confirmată de familia artistului.

Estimare: € 300 – 500
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#35 Tantzi Ștefan Demetriade
(1908, Băleni, Dâmbovița – 1995, București)

Portretul unei colectiviste

ulei pe carton
90 x 60 cm

inscripții olografe

Estimare: € 600 – 800

#36 Gheorghe Iacob
(1925, Meteleu, Buzău – 2020, București)

La marginea orașului

ulei pe carton
46 x 62.5 cm

semnat dreapta jos, cu gri: Ghe. Iacob

Estimare: € 600 – 800

#37 Emil Pap
(1884, Szolnak, Ungaria – 1945, ?)

Ogradă țărănească

ulei pe pânză
59 x 79 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Pap Emil

Estimare: € 600 – 900

#38 Ion Doboșariu
(1889 – 1979)

Car cu boi

ulei pe carton
34.5 x 49.5 cm

semnat dreapta jos, cu negru: 
I. Doboșariu

Estimare: € 400 – 600
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#39 Gheorghe Vânătoru
(1908, Oltenița, Călărași – 1983, București)

Bărci în golf (1976)

tuș și acuarelă pe hârtie
14 x 21 cm

semnat și datat stânga jos, cu albastru: 
Gh.V., (19)76

Din colecția istoricului de artă, Vasile Florea.

Estimare: € 250 – 350

#40 Gheorghe Vânătoru
(1908, Oltenița, Călărași – 1983, București)

Peisaj din Malta (1958)

acuarelă pe hârtie
28 x 37 cm

semnat și datat stânga jos, cu inițiale, 
cu negru: Ghe. V. (1)958; dreapta sus, 
cu creion, indicații de culoare, 
numerotate de la 1 la 6.

Din colecția istoricului de artă, Vasile Florea.

Estimare: € 300 – 400

#41 Ion Panteli Stanciu
(1901, Brăila – 1981, București)

La fântână (1922)

ulei pe carton
48.5 x 52.5 cm

semnat și datat dreapta jos cu roșu: 
I. Panteli Stanciu, 1922

Estimare: € 500 – 700

#42 Henri H. Catargi
(1894, Bucureşti – 1976, Bucureşti)

Șantier (1957)

ulei pe pânză lipită pe carton
74 x 103 cm

semnat și datat stânga jos, cu roșu: 
H. H. Catargi (19)57

Estimare: € 600 – 900
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#43 Vasile Varga
(1921, Ususău, Arad – Lipova, Arad)

Pe malul Mureșului

ulei pe carton
33 x 51 cm

Estimare: € 400 – 600

#44 Spiru Vergulescu
(1934, Slatina – 2007, București)

Case la Tallinn (1973)

cărbune pe carton subțire
20 x 17 cm

semnat stânga jos, cu creion: S. Vergulescu,
localizat și datat dreapta jos, cu cărbune:
Tallin, 30.VII.1973

Estimare: € 150 – 250

#45 Miliţa Petraşcu
(1892, Chişinău – 1976, Bucureşti)

Portret de femeie

ceracolor pe hârtie
40 x 32.5 cm

Estimare: € 300 – 600

#46 Marius Bunescu
(1881, Caracal – 1971, București)

Autoportret

tuș pe hârtie
25 x 17.5 cm

semnat dreapta, cu inițiale, cu brun: M.B.

Estimare: € 200 – 300
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#47 Laurențiu Midvichi
(1979, Tulcea)

Tors de bărbat (2012)

ulei pe pânză
70 x 70 cm

semnat și datat stânga jos, cu negru: Midvichi, 2012

Estimare: € 500 – 700

#48 Paul Molda
(1884, Negulești, Tecuci – 1955, București)

Nud

creioane colorate pe carton subțire
22 x 14 cm

semnat stânga jos, cu creion: Paul Molda

Estimare: € 100 – 200

#49 Max Herman Maxy
(1895, Brăila – 1971, Bucureşti)

Portret

creion pe hârtie
24 x 31 cm

semnat dreapta jos, cu creion: M. H. Maxy

Estimare: € 300 – 500
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#51 Samuel Mützner
(1884, București – 1959, București)

Odihnă în grădină

sepia și creion pe hârtie
30 x 20 cm

semnat dreapta sus, cu roșu: S. Mützner

Estimare: € 250 – 350

#52 Samuel Mützner
(1884, București – 1959, București)

Țărancă în cerdac

ulei pe pânză
66 x 54 cm

semnat stânga jos, cu brun: 
S. Mützner

Estimare: € 5.500 – 7.000

#50 Ion Pacea
(1924, Stenimachos, Grecia – 1999, București)

Depou

tuș si cărbune pe hârtie
24 x 34 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Pacea

Estimare: € 200 – 300
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#55 Grigore Negoșanu
(1885, Cănești, Buzău – 1953, București)

Portret de bărbat (1917)

ulei pe pânză lipită pe carton
45 x 35 cm

semnat și datat dreapta jos, cu roșu: 
Negoșanu, 1917

Estimare: € 300 – 400

#54 Ion Pacea
(1924, Stenimachos, Grecia – 1999, București)

Mama artistului

ulei pe pânză
73 x 52 cm

semnat dreapta jos, cu orange: Pacea

Estimare: € 800 – 1.000

#53 Victor Teslaru
(1995, Hîncești, Republica Moldova)

Valeria

ulei pe pânză lipită pe carton
23.5 x 17.5 cm

semnat stânga jos, cu monogramă, cu roșu: VT

Estimare: € 600 – 900
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#58 Aurel Iacobescu
(1906, Nazarcea, Constanța – 1997, București)

Roma - Columna lui Traian (1941)

ulei pe carton
44.5 x 34.5 cm

semnat stânga jos, cu orange: A. Iacobescu
Pe verso: inscripții olografe

Estimare: € 600 – 800

#57 Apostol Mănciulescu
(1887, București – 1962, București)

Chivuță

ulei pe carton
70 x 49 cm 

semnat stânga sus, cu negru: Mănciulescu

Estimare: € 400 – 600

Lucrarea a participat la expozitia: „Italia văzută de 
artiștii români”, organizată în 1941 de Ministerul 
Propagandei.

#59 Rudolf Negely
(1883, Sopron, Ungaria – 1950, ?)

Stradă din Orient

ulei pe pânză
70.5 x 49 cm

semnat stânga jos, cu brun: Negely R.

Estimare: € 1.000 – 1.400

#56 Aurel Iacobescu
(1906, Nazarcea, Constanța – 1997, București)

Brașov, Piața Sfatului

ulei pe placaj
76 x 95 cm

semnat dreapta jos, cu gri: A. Iacobescu

Estimare: € 900 – 1.200



46 47

#61 Aurelia Orghidan Ananescu

Peisaj din Balcic

ulei pe carton
24 x 37 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Ananescu

Estimare: € 500 – 700 #62 Vasile Parizescu
(1925, Brăila – 2019, București )

Case la Mogoșoaia (1988)

ulei pe carton
33 x 42 cm

semnat și datat dreapta jos, cu negru: V. Parizescu (1)988
Pe verso: inscripții olografe; dedicație către criticul de artă, Vasile Florea.

Estimare: € 1.000 – 1.400

#60 Gheorghe Zamphiropol-Dall
(1883, Iaşi – 1951, Iași)

Iarnă grea (1922)

ulei pe carton
28 x 38 cm

semnat și datat dreapta, cu negru: 
Zamphiropol Dall, 1922

Estimare: € 300 – 500
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#63 Felix Aftene
(1972, Vaslui)

Nostalgia (2017)

acril pe pânză
60 x 60 cm

semnat și datat pe latura de jos, cu gri: Felix Aftene, (20)17

Estimare: € 4.000 – 6.000
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#64 Jules Perahim
(1914, București – 2008, Paris)

Bărbatul cu spic

cromolitografie pe hârtie
56 x 38 cm

semnat dreapta jos, cu creion: Perahim; 
notat stânga jos, cu creion: Ex. d’artiste

Estimare: € 600 – 800

#65 Ion Musceleanu
(1903, Caracal – 1997, București)

Lectură în familie (1989)

ulei pe pânză
65 x 81 cm

semnat și datat dreapta jos, cu verde: I. Musceleanu, (1)989

Estimare: € 1.400 – 1.600
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#66 Ion Musceleanu
(1903, Caracal – 1997, București)

Balerină cu oglindă (1987)

ulei pe carton
46 x 32.5 cm

semnat dreapta jos, cu roșu: 
I. Musceleanu, (1)987

Estimare: € 900 – 1.200

#67 Ion Musceleanu
(1903, Caracal – 1997, București)

Nud (1983)

ulei pe carton
61 x 41.5 cm 

semnat și datat dreapta jos, cu verde: 
I. Musceleanu, (1)983

Estimare: € 1.200 – 1.400

#68 Dimitrie Florian (Doboșariu)
(1889 – 1979)

Portret de aromâncă

ulei pe carton
27.5 x 21 cm

semnat stânga jos, cu negru: D. Florian

Estimare: € 300 – 500
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#70 Aurel Jiquidi
(1896, București – 1962, București)

Chitaristul

creioane colorate pe hârtie
23 x 18 cm

semnat dreapta jos, cu creion: A. Jiquidi

Estimare: € 250 – 350

#69 Margareta Sterian
(1897, Buzău – 1992, București)

Scenă de basm

tempera și ulei pe calc
37 x 23.5 cm

dublu semnat dreapta jos, cu negru: Sterian

Din colecția istoricului de artă, Vasile Florea.

Estimare: € 400 – 600

#71 Petre Achițenie
(1929, Havârna – 2006, București)

Luceafăr 3

ulei pe pânză
100 x 80 cm

Pe verso: inscripții olografe: semnat și intitulat: 
Petre Achițenie, Luceafăr 3

Estimare: € 600 – 900
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#74 Marilena Murariu
(1954, Iași)

Intermezzo sentimental (Balcic, 2007)

ulei pe pânză
80 x 90 cm

semnat stânga jos, cu inițiale, cu violet: M.M.

Estimare: € 1.300 – 1.500

#73 Henry Mavrodin
(1937, București – 2022, București)

Nud

tuș pe hârtie
40 x 28 cm

semnat stânga jos, cu inițiale: H. M.

Estimare: € 250 – 350

#72 Horia Bernea
(1938, București – 2000, Paris)

Dealuri (1963)

tehnică mixtă pe hârtie
24 x 48.5 cm

semnat și datat stânga jos, 
cu inițiale, cu negru: HB, 5. (19)63

Estimare: € 400 – 600

#75 Eugen Raportoru
(1961, București)

Citadină (2021)

ulei pe pânză
50.5 x 61 cm

semnat și datat stânga jos, cu negru: 
Eugen Raportoru, 2021

Estimare: € 500 – 700
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#76 Vasile Anghel Siminiuc
(1949, Suceava)

Vas cu flori

ulei pe pânză
50 x 40.5 cm

semnat dreapta sus, cu creion: 
Anghel Vasile Siminiuc

Estimare: € 250 – 350

#77 Ipolit Strâmbu
(1871, Bratilovu, Baia de Aramă – 1934, Bucureşti)

Crizanteme (1919)

acuarelă pe carton subțire
28.5 x 21 cm

ștampilă cu semnătura artistului:
Ipolit Strâmbu, 1 MAR. 1919

Lucrarea provine din colecția sculptoriței 
Irina Codreanu.

Estimare: € 300 – 500

#78 Maria Ionescu Bacaloglu
(1878, România – 1946, București)

Vas cu liliac și iriși

ulei pe carton
70 x 97.5 cm

semnat dreapta jos, cu negru: 
Maria Ionescu Bacaloglu

Estimare: € 700 – 800

#79 Dumitru Filip
(1921, Ploiești – 1993, Argentina)

Vas cu trandafiri

ulei pe pânză
47.5 x 40.5 cm

semnat dreapta jos, cu negru: D. Filip

Estimare: € 500 – 700
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#80 Corneliu Drăgan - Târgoviște
(1956, București)

Bătrân cu amintiri (2013)

acuarelă pe carton subțire
24.5 x 17 cm

semnat și datat stânga jos, cu brun: 
T. Drăgan, 2013

Estimare: € 150 – 250

#81 Corneliu Drăgan - Târgoviște
(1956, București)

Cap de copil (2018)

creion pe hârtie
36 x 27.5 cm

semnat și datat stânga jos, cu creion: 
T. Drăgan, 2018

Estimare: € 150 – 250

#82 Leon Alexandru Biju
(1880, Bucureşti – 1970, Bucureşti)

Natură statică cu icoană, flori și gutui

ulei pe carton
59.5 x 49.5 cm

semnat dreapta sus, cu negru: L. A. Biju

Estimare: € 1.000 – 1.400

#83 Nicolae I. Angelescu (Ange)
(1869, București – 1919, București)

Vasul cu bujori

ulei pe pânză
70 x 50 cm

semnat dreapta jos, cu verde: Ange

Estimare: € 450 – 600
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#84 Marin Haralambie Georgescu
(1886, București – 1932, București)

Peisaj cu casă

acuarelă pe hârtie
11 x 15.5 cm

semnat stânga jos, cu creion: 
M. H. Georgescu

Estimare: € 150 – 250

#85 Octav Angheluță
(1904, Brăila – 1993, București)

Margine de sat

tuș și acuarelă pe hârtie
25 x 34 cm

semnat dreapta jos, cu creion: 
O. Angheluță

Estimare: € 250 – 350

#86 Corneliu Drăgan - Târgoviște
(1956, București)

Bărci pescărești (2014)

acuarelă pe hârtie
34 x 23 cm

semnat stânga jos, cu negru: T. Drăgan

Estimare: € 250 – 350

#87 Dan Hatmanu
(1926, Scobinți – 2018, Iași)

Peisaj de iarnă

acuarelă pe hârtie
24.5 x 34 cm

semnat stânga jos, cu brun: Dan Hatmanu

Estimare: € 250 – 350
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#88 Nicolae Popa
(1901, Ipatele, Iași – 1962, Iași)

După o zi de muncă

cărbune pe hârtie
31.5 x 23.5 cm

semnat dreapta jos, cu negru: N. Popa

Estimare: € 200 – 300

#89 Traian Brădean
(1927, Comlăuș – București, 2013)

Port popular (1994)

creion și tuș pe hârtie
26.5 x 20.7 cm

semnat și datat dreapta jos, cu creion: 
T. Brădean (19)94

Estimare: € 150 – 250

#90 Vasile Anghel Siminiuc
(1949, Suceava)

Trofeu (2014)

ulei și foiță de aur pe pânză maruflată pe carton
60 x 49 cm

semnat și datat dreapta jos, cu albastru: 
Anghel Vasile Siminiuc, 2014

Estimare: € 300 – 400

#91 Harry Guttman
(1933, București – 2015, București)

Pește (1976)

ulei pe carton
19 x 25 cm

semnat și datat dreapta jos, prin zgrafiere:  
Guttman Harry, (19)76

Estimare: € 500 – 700
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#92 Miliţa Petraşcu
(1892, Chişinău – 1976, Bucureşti)

Studiu de nud

tuș pe hârtie
35 x 22.5 cm  

semnat dreapta jos, cu inițiale, cu negru: M. P.

Estimare: € 250 – 350

#93 Miliţa Petraşcu
(1892, Chişinău – 1976, Bucureşti)

Tors de femeie pe taburet

creion pe hârtie
28 x 20 cm

semnat dreapta jos, cu inițiale, cu creion: M.P.

Estimare: € 250 – 350

#94 Iulian Vitalis Cojocariu
(1939, Vârciorova, Caraș – Severin – 2013, Reșița)

Peisaj la Gărâna

ulei pe pânză
60 x 50 cm

Pe verso: inscripții olografe

Estimare: € 400 – 600

#95 Constantin Vlădescu
(1890, București – 1951, București)

Căsuța de lângă lac

ulei pe pânză
28 x 35.5 cm

semnat dreapta jos, cu roșu: C. Vlădescu

Estimare: € 500 – 700
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#96 Ştefan Popescu
(1872, Finţeşti, Buzău – 1948, Bucureşti)

Margine de pădure

tuș și laviu pe hârtie
23 x 32.5 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Șt. Popescu

Estimare: € 500 – 600

#97 Henri H. Catargi
(1894, Bucureşti – 1976, Bucureşti)

Pădure (1947)

creion și acuarelă pe hârtie
31 x 48.5 cm

semnat și datat stânga jos, cu creion: 
H. H. Catargi (19)47

Estimare: € 500 – 600

#98 Nicu Enea
(1897, Bacău – 1960, Bacău)

La păscut

cărbune pe hârtie
26.5 x 45.5 cm

semnat dreapta jos, cu negru: 
Enea

Estimare: € 300 – 500

#99 Mihai Bandac
(1939 – Lucăceni, Satu Mare)

Singurătate la Letea (1983)

ulei pe pânză
65.5 x 65 cm

semnat și datat stânga jos, cu inițiale: 
M.B. (19)83

Estimare: € 600 – 800
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#100 Dan Crecan
(1955, Bălan, Sălaj)

Personaj

ulei pe pânză
89 x 50 cm

semnat stânga jos, cu negru: Crecan

Estimare: € 700 – 900

#101 Dan Crecan
(1955, Bălan, Sălaj)

Păsări (2022)

ulei pe pânză
50 x 50 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Crecan

Estimare: € 600 – 800

#102 Cornel Vana
(1957, Iara, Cluj)

Flamenco (2022)

ulei pe pânză
70 x 70 cm

semnat și datat centru stânga, cu ocru deshis: 
C. Vana, 2022

Estimare: € 500 – 700

#103 Ștefan Pelmuș
(1949, Valea Călugărească, Prahova)

Mărul Evei (2022)

ulei pe pânză
35 x 35 cm

semnat și datat în cuprinsul lucrării, cu diferite culori: 
Ștefan Pelmuș, 2022

Estimare: € 250 – 350
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#104 Marcel Iancu
(1895, Bucureşti – 1984, Tel Aviv, Israel)

Stamate și pâlnia

cromolitografie pe hârtie
39 x 55.5 cm

semnat dreapta jos, cu creion: Marcel Janco; 
notat centru jos, cu creion: Eprouve d’ artiste; 
intitulat stânga jos, cu creion: Stamate Et 
L’Entonnoire

Estimare: € 150 – 250

#105 Marcel Iancu
(1895, Bucureşti – 1984, Tel Aviv, Israel)

Intrarea în orașul vechi Tiberias

cromolitografie pe hârtie
50 x 70 cm

semnat dreapta jos, cu creion: Marcel Janco; 
Entrée de Tibèriade Ville, exemplar de autor

Estimare: € 150 – 250

#106 Marcel Chirnoagă
(1930, Bușteni – 2008, București)

Luptător

acvaforte și acvatintă
19.5 x 12 cm

semnat dreapta jos, sub cadru, cu creion: 
M. Chirnoagă, notat stânga jos, sub cadru, 
cu creion: E.A. (exemplar de autor)

Estimare: € 200 – 300
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#108 Marcel Chirnoagă
(1930, Bușteni – 2008, București)

Gânditor

acvaforte și acvatintă
42 x 33 cm (14.5 x 14 cm)

semnat dreapta jos, sub cadru, cu creion: M. Chirnoagă, 
notat stânga jos, sub cadru, cu creion: E.A. (exemplar de 
autor) II/V; stânga jos, ștampilă cu data: 13 APR. 1998

Estimare: € 300 – 400

#107 Henry Mavrodin
(1937, București – 2022, București)

Erotica (1984)

tuș pe hârtie
28 x 40 cm

semnat și datat centru stânga: M.V. (19)84

Estimare: € 250 – 350

#109 Marin Sorescu
(1936, Bulzești, Dolj – 1996, București)

Chip (1985)

pix pe hârtie
21 x 15 cm

semnat și datat dreapta jos, cu pix: Sorescu, 1985

Estimare: € 100 – 200

#110 Gino Ștefan
(1957, Ploiești – 2019, București)

Visătoare

ulei și colaj pe pânză
70 x 50 cm

semnat dreapta jos, cu alb: Gino St.

Estimare: € 600 – 800
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#111 Marcel Chirnoagă
(1930, Bușteni – 2008, București)

Luxuria

acvaforte și acvatintă
25 x 14 cm

semnat dreapta jos, sub cadru, cu creion: 
M. Chirnoagă; notat stânga jos, sub cadru, 
cu creion: E.A. (exemplar de autor)

Estimare: € 250 – 350

#112 Ion (Nică) Murariu
(1922, Dorohoi – 2012, București)

Vas cu flori de primăvară

ulei pe pânză
25 x 20 cm

semnat stânga jos, cu roșu: I. Murariu

Estimare: € 200 – 300

de ținut minte...



3.5. Descrierile şi ilustraţiile obiectelor sunt indicative şi reprezintă 
o opinie a experţilor şi specialiştilor Vikart cu privire la obiectele de 
artă supuse licitaţiei.
3.6. Vikart nu răspunde pentru eventuale vicii ale bunurilor, care nu 
au fost semnalate de către cumpărător anterior licitației, întrucât 
acesta a avut posibilitatea să le cunoască.
Ulterior adjudecării, Vikart nu va avea obligația să repare, ori să 
aducă în stare de întrebuințare niciun obiect vândut.
3.7. Durata, programul şi locaţia expoziţiilor obiectelor ce se vor 
licita se va face cunoscută public pe pagina de web și prin alte căi de 
publicitate. Cataloagele de licitaţie se pot procura de la sediul Vikart, 
se pot descărca gratuit in format Pdf de pe pagina de site, sau se pot 
trimite prin poştă.
 
4. PARTICIPAREA LA LICITAȚIE 

4.1. Personal
a. Pentru a putea participa la licitația organizată de Casa de licitaţii 
Vikart, persoana interesată va completa un formular de înregistrare, 
vezi secțiunea Contul meu de pe pagina de web.
b. Participarea la licitaţie se poate face online de către persoana care 
și-a descărcat aplicația Vikart din AppStore sau GooglePlay și are un 
cont activ, sau prin prezența în sala de licitaţie.
c. Comisarul de licitații va striga preţul de pornire, iar persoana/
persoanele interesată/interesate vor licita fie prin paleta virtuală 
alocată atomat prin aplicația Vikart, fie ridicând paleta în sală, după 
care licitaţia va continua şi licitatorul va striga succesiv prețuri 
superioare în creştere până când va rămâne o singură ofertă pe care 
o va valida indicând
numărul paletei de licitare a ofertantului.
d. Atunci când mai mulţi participanţi indică prin ridicarea paletei 
dorinţa de a licita preţul cerut de Comisarul de licitatii, acesta va 
alege dintre participanţi o singură paletă, specificând-o, de regulă, în 
ordinea ridicării paletelor.
4.2. În absență
a. Orice persoană interesată poate participa la licitație în absenţă, fie 
prin formularea unei oferte scrise, fie prin telefon prin reprezentanții 
Casei de licitaţii Vikart, fie online prin aplicația Vikart de licitare 
disponibilă în AppStore sau GooglePlay.
b. În cazul în care mai mulţi participanţi în absenţă formulează oferte 
pentru acelaşi lot la același preţ maxim, va avea prioritate prima 
ofertă recepţionată.  
 
Regula de prioritate este:
1. oferta strigată în sala de licitaţie,  
2. oferta online prin aplicația Vikart  
3. prin telefon  
4. în scris. 
 
5. ADJUDECAREA

5.1. Bunul supus vânzării se consideră adjudecat participantului care 
oferă preţul cel mai mare atunci când Comisarul de licitații strigă 
cuvântul “ADJUDECAT” şi lovește masa cu ciocanul de licitaţie.

1. CONDIŢII GENERALE: 
 
1.1. Prezentul regulament stabilește cadrul general de desfășurare 
și participare la licitațiile organizate de Casa de licitaţii Vikart.
1.2. Regulamentul de licitație se completează cu dispoziţiile Codului 
Civil Român și cu orice altă dispoziție legală incidentă.
1.3. Între părți se aplică cu prioritate prezentul regulament.
1.4. Înscrierea/Înregistrarea în orice mod în cadrul licitației ori 
participarea la licitație, personal sau prin telefon, online sau 
prin ofertă scrisă, are valoare juridică de acceptare integrală 
și necondiţionată a tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul 
Regulament de licitație.
1.5. Persoana care licitează în orice mod, dar omite să depună ori să 
semneze, ori să completeze formularul de înscriere/înregistrare este 
de asemenea supusă condițiilor prezentului regulament de licitație.
1.6. În cadrul licitației organizate de Casa de licitaţii Vikart poate 
participa orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani. 
 
2. CONFIDENȚIALITATE 

2.1. Casa de Licitație Vikart nu va divulga numele deponentului și 
numele cumpărătorului decât dacă aceștia solicită prin cerere scrisă.
2.2. Deponenţii (consignanţi), prin actele pe care le semnează 
cu Vikart, garantează că obiectul de artă depus în consignaţie în 
vederea vânzării prin licitaţie le aparţine, au calitatea de proprietari, 
ori că au dreptul, prin împuternicire de a-l vinde. De asemenea, 
deponentul va fi răspunzător contractual, direct față de adjudecatar 
în orice situație care
conduce la desfacerea ulterioară a vânzării, urmând să îl 
despăgubească pe acesta pentru prejudiciul produs.
2.3. Deponentul va depune toate diligențele pentru a pune la 
dispoziția Vikart toate documentele ce conferă juridic deponentului 
titlu asupra lotului consignat. 
 
3. CATALOGUL DE LICITAȚIE 

3.1. Înainte de desfășurarea licitației, Casa de licitaţii Vikart va 
publica pe site-ul www.vikart.ro  și va distribui online un catalog ce 
va conține obiectele de artă ce urmează a fi introduse spre vânzare 
în cadrul licitației. Obiectele supuse vânzării vor putea fi verificate
la sediul Casei de licitaţii Vikart, garantând astfel persoanelor 
interesate posibilitatea de a își forma o convingere proprie, directă 
și efectivă cu privire la fiecare bun mobil în parte.
3.2. Catalogul publicat pentru licitaţie prevede în mod obligatoriu 
preţul de pornire cât și intervalul de estimare a valorii obiectului 
supus licitației.
3.3. Imaginile și textele din Catalog sunt supuse legilor dreptului de 
autor, acestea neputând fi preluate, copiate, publicate parțial sau 
integral decât cu acordul autorilor.
3.4. Obiectele de artă prezentate în catalogul de licitaţie sunt 
denumite loturi sau lot şi sunt strigăte în ordinea enumerării lor din 
catalogul de licitaţie, de către persoana care conduce licitația, numit 
Comisar de licitatii, indicând numele artistului, tehnica cât și preţul 
de pornire al acestuia.

REGULAMENT 
DE LICITATIE 8. PREDAREA  - PRIMIREA OBIECTULUI ADJUDECAT 

8.1. Predarea-primirea obiectului cumpărat se poate efectua imediat 
după achitarea sumei facturate.
8.2. Dreptul de proprietate se consideră transferat în momentul 
predării-primirii lotului adjudecat de la Casa de licitaţii Vikart la 
cumpărător și sub condiția achitării integrale a prețului facturat 
către cumpărător.
8.3. Preluarea şi transportul lotului adjudecat sunt în sarcina și sub 
riscurile cumpărătorului, care este obligat să îl preia de la sediul 
Casei de licitaţii Vikart în termen de 14 zile calendaristice de la 
primirea plăţii.
8.4. SOLICITARE : În cazul in care cumpărătorul solicită în mod 
expres ca bunul adjudecat sa fie trimis pe teritoriul România sau în 
Europa, Statele Unite ale Americii, Canada, acesta va suporta toate 
taxele aferente serviciilor de curierat.
8.5. În cazul în care adjudecatarul nu ridică bunul adjudecat în 
termen, acesta autorizează
expres  Casa de licitaţii Vikart ca, după 30 de zile de la data ținerii 
licitației, să transporte bunurile neridicate de cumpărător, în contul 
și pe seama cumpărătorului, într-un depozit ale cărui cheltuieli vor fi 
suportate de cumpărător.
8.5. De la momentul transferului bunului în depozit, orice fel 
de răspundere în legătură cu bunul adjudecat se transferă la 
cumpărător, Casa de licitaţii Vikart fiind exonerată în orice situație.
8.6. Pentru preluarea bunului, cumpărătorul va trebui să achite 
prețul de transport către depozitul exterior și cota-parte din chiria 
depozitului, convenite de părți drept egale cu contravaloarea a 10% 
din prețul de adjudecare/lună.
8.7. În ipoteza în care cumpărătorul nu ridică operele adjudecate 
în termen de 3 luni de la data depozitării externe, Casa de licitaţii 
Vikarat este în drept să pună din nou în vânzare opera pentru a-și 
recupera costurile de transport, depozitare și oricare alte cheltuieli. 

9. VIKART GARANTEAZĂ ADJUDECATARULUI 
AUTENTICITATEA OBIECTELOR DE ARTĂ ADJUDECATE ÎN 
CADRUL LICITAŢIEI 

9.1. Vikart emite certificatul de vânzare, conform H.G. nr. 1420/2003 
pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale 
mobile din care reies obligațiile pentru operatorii culturali.
9.2. Clauza de garantare a autenticității angajează, din partea Vikart, 
obligația de garanție, fără limită de termen, fără a necesita alte 
forme legale ori documentare.

5.2. Adjudecarea constituie un angajament ferm și irevocabil de 
cumpărare, în condiţiile şi termenii prezentului regulament de 
licitare și de legea română.
5.3. Bunurile pentru care nu s-a făcut vreo ofertă la momentul 
strigării lor iniţiale pot fi repuse în vânzare în timpul licitaţiei 
atât prin aplicația Vikart (reintroduce lot) cât și telefonic dacă ai 
Contul activ pe pagina web.
5.4. Cumpărarea post licitație este posibilă doar la o valoare 
egală sau superioară valorii minim estimate din catalogul 
publicat, la care se adaugă comisionul de licitație, rezerva 
acordului deponentului asupra vânzării lotului în această 
modalitate.
5.5. Comisarul de licitații poate elimina din licitaţie oricare lot 
dintre cele expuse şi prezentate în catalogul de licitaţie, pentru 
motive ce vor fi considerate de părţi drept având legătură cu 
bună şi diligenta desfăşurare a licitaţiei. 

6. TAXA DE LICITAȚIE 

6.1. Preţului de adjudecare, fie preţ de pornire, fie pas strigat 
de Comisarul de licitații, i se va adăuga taxa totală de licitaţie de 
19 % din preţul de adjudecare, în condiţiile în care bunul este 
achitat în 7 zile calendaristice de la data incheierii licitației și 21 % 
dacă bunul este achitat în 14 zile calendaristice de la încheierea 
licitației.
În cazul artei plastice, potrivit legii, se adaugă separat taxa de 
timbru a artiștilor plastici, de 0,5%.
6.2. În cazul în care suma facturată nu este achitată în termenul 
prevăzut de prezentul
Regulament, Vikart poate opta între:
a) a solicita cumpărătorului achitarea lotului adjudecat şi a taxei 
totale de licitaţie, precum şi a unei penalităţi de întârziere de 1% 
zi din suma datorată;
b) a rezoluționa contractul, cu obligarea adjudecatarului care 
refuză plata, la plata dublului taxei totale de licitație.
6.3. În cazul în care bunul nu este achitat 14 zile calendaristice 
de la data licitației, Casa de licitaţii își rezervă dreptul de a 
oferi bunul celui care a licitat cu un pas înaintea prețului de 
adjudecare. 

7. PLATA OBIECTULUI ADJUDECAT 

7.1. Plata se efectuează în lei de către rezidenții Români și în 
Euro sau USD de către nerezidenți. Obiectul adjudecat se poate 
achita în numerar la casieria Casei de Licitații Vikart, prin card 
bancar, sau prin transfer bancar:

Banca Transilvania – titular de cont: Casa de licitații Vikart, Cod 
fiscal 41545110, RO79
BTRL RON CRT 051 455 2001 (RON)   RO29 BTRL EUR CRT 051 
455 2001 (EUR) RO33
BTRL USD CRT 051 455 2001 (USD). 

7.2. Cumpărătorul va primi documentele fiscale care se emit 
conform legislației din România.
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