Caransebeş -

309

2003

SĂPĂTURI ARHEOLOGICE DE SALVARE ÎN RAZA

SATULUI NICOLINT
'

Adriana Radu, Dumitru

Ţeicu

Localitatea se află în depresiunea Oraviţei, străjuită de dealuri prelungi, brăzdată
de o vastă reţea de râuri, ce crează condiţii favorabile constituirii aşezărilor omeneşti
încă din preistorie. Cercetările arheologice în zonă s-au intensificat din a doua jumătate
a secolului trecut, prin săpături de amploare şi sondaje, efectuate la Ilidia, Ciclova
Română, Vărădia, Greoni 1 •
Cercetările de suprafaţă şi descoperirile întâmplătoare au înmulţit mărturiile
arheologice referitoare la trecutul istoric al localităţii Nicolinţ. Astfel, la sîarşitul secolului
trecut s-a găsit o monedă de aur de la Probus, iar pe partea stângă a drumului ce duce
de la Nicolinţ la Berlişte, în vârful pantei dealului, s-a găsit ceramică preistorică şi din
secolele III-IV. În punctul numit Sălişte, situat la nord-est de sat, au fost semnalate
urme de locuire din perioada medievală timpurie, iar în locul numit Câmpul de Jos prin
lucrările agricole au fost scoase la suprafaţă morminte 2 •
Ultimele cercetări s-au derulat sub forma unor periegheze de-a lungul râului
Vicinic şi prin sondaje în punctele Daia Parte, Crăgu.ieţ şi Râpa Galbenă 3 (PI. 1).
1. Nicolinţ - Daia Parte şi Crăguieţ
a. Descrierea săpăturilor
În apropierea satului Nicolinţ, în stânga şoselei Oraviţa-Moldova Nouă, pe malul
stâng al râului Vicinic, înaintea podului ce-l traversează, pe terasa înaltă, în zona ce
poartă toponimul Daia Parte, cercetările s-au materializat prin patru secţiuni Sl-2/
2001 şi Sl-2/2002. Dincolo de drum, în locul numit Crăgu.ieţ a fost trasată o secţiune
SJ/2002.
Primele două secţiuni Sl-2/2001 cu dimensiunile de 10x2 mau fost executate
pe panta terasei înalte, prima fiind amplasată la 25 m sud de baza terasei iar, cea de-a
doua către mijlocul ei şi la 85 m de DN 57. Stratigrafic, situaţia este aproape identică.
După stratul vegetal, cu o grosime de 15-20 cm, urmează un strat de humus negru (de
cca 0,40 m), ce suprapune un strat din lut galben-roşcat (ce începe la adâncimea de
0,60 m), steril din punct de vedere arheologic.
În extremitatea vestică a secţiunii Sl/2001 a fost identificat un complex de locuire
hallstattian de formă oval-alungită. În cealaltă secţiune, absenţa complexelor arheologice
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închise a fost suplinită de bucăţi masive de chirpic ce indică prezenţa unor locuinţe în
apropiere.
Celelalte două secţiuni Sl-2/2002 cu dimensiunile de 10x2 mau fost trasate la
cca 30 m de şosea, fiind plasate în zona cea mai înaltă a terasei râului. În Sl/2002
pământul vegetal, cu o grosime de O, 15-0, 18 m, de culoare neagră, cu puţine fragmente
ceramice este marcat cu rare urme de sfărâmături de chirpic şi pigment alb. Următorul
strat tot negru, conţine mai multe bucăţi de chirpic şi fragmente ceramice. El este mai
gros în carourile 1-3 (0,37-0,38 m), comparativ cu cele 4-5 (0,30-0,32 m). Urmează un
pământ lutos (O, 18-0,22 m), negru-gălbui, ce devine tot mai galben către bază, foarte
greu de săpat, steril din punct de vedere arheologic. În jumătatea superioară prezintă
urme de pământ ars la roşu şi câteva fragmente de chirpic.
Secţiunea S2/2002, trasată paralel cu albia râului, perpendiculară pe Sl, se afla
la 4 m distanţă de aceasta. Pământul vegetal (O, 12-0, 18 m), de culoare neagră, conţine
câteva urme de pigment roşu şi alb-gălbui. Urmează un nou strat de culoare neagră,
marcat cu multe bucăţi de chirpic de dimensiuni diferite (predominând cele foarte mici)
şi pigment alb-gălbui sau alb. El coboară până la adâncimea de 0,42-0,48 m şi conţine
un număr mai mare de fragmente ceramice. Din următorul strat (O, 18-0,20 m) provin
câteva fragmentele ceramice de mici dimensiuni şi câteva bucăţi mărunte de chirpic.
Ele au fost descoperite doar în carourile l şi 2 - în celelalte predomină pigmentul alb.
Stratul, negru-gălbui în partea superioară, devine galben-lutos către bază. Sterilul
arheologic, galben-lutos cu urme de pigment alb a fost surprins la adâncimea de 0,82
m. În timpul săpăturilor nu a fost găsită nici o piatră care să marcheze un nivel de
călcare sau un complex de locuire (Pl. 2).
Secţiunea SJ/2002, realizată în aceiaşi zonă, în dreapta şoselei, în punctul
Crăguievăţ a avut dimensiunile de 2xl0 m. După pămâmtul arabil cu o grosime de
0,18-0,28 m, în care a apărut sporadic pigment galben roşcat, urmează un pământ
negru, cu urme de locuire. Acest nivel (0,36-0,38 m) conţine pe lângă pigmentul roşu şi
alb-gălbui, mai multe fragmente ceramice. Ele s-au grupat în a doua jumătate a caroului
5, unde stratul de cultură se albiază puţin, coboară, semnalând prezenţa unui complex
de locuire. Pământul steril din punct de vedere arheologic este cenuşiu-gălbui, lutos.
Nu a apărut nici o piatră care să marcheze nivelul de călcare preistoric.
b. Descrierea materialului
Materialul ceramic descoperit în punctele Crăguieţ şi Daia Parte aparţine primei
epoci a fierului, sec.III-IV d. Hr şi sec. XII-XIII.
Ceramica din prima epocă a fierului, aparţinând categoriilor de uz comun, semifină
şi mai rar fină a fost realizată dintr-o pastă cu mult nisip, pietricele mărunte şi mai mari.
Exteriorul este brun, cărămiziu, cenuşiu închis, negru, aspru la pipăit. Într-o grupă aparte
se încadrează vasele executate dintr-o pastă compactă, cu miezul cenuşiu (conţinând
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mărunte fragmente ceramice pisate) şi straturi supeficiale cărămizii. Slipul exterior,
netezit, este aspru la pipăit. Alte fragmente ceramice conţin în compoziţia pastei nisip,
numeroase pietricele mari şi cioburi pisate. Ele prezintă în exterior câte un strat superficial
ce poate îmbrăca nuanţe de brun, cenuşiu-închis-cafeniu sau cărămiziu. Realizată adesea
în aceleaşi culori, suprafaţa interioară poate fi şi neagră. Puţin numeroasă, ceramica
de factură prezintă miezul cenuşiu sau cărămiziu şi straturi superficiale cărămizii.
Suprafaţa exterioară, bine netezită, este aspră.
Ceramica fină cenuşie, aparţinând sec III-IV d.Hr., lucrată la roata rapidă, se
evidenţiază prin aspectul său deosebit. Vasele sunt lucrate dintr-o pastă lutoasă, bine
aleasă de impurităţi, arsă compC1ct până la nuanţa cenuşie.
Datorită faptului că cele mai multe fragmente ceramice sunt atipice, se pot
reconstitui puţine tipuri de vase. Au apărut funduri de vase de dimensiuni mai mari
(O cca. 20 cm), cu pereţii groşi (cca.1,2 cm) dar şi vase de dimensiuni mijlocii. Dintre
tipurile ceramice s-a putut reconstitui oala cu gât înalt şi margine răsfrântă, uneori
îngroşată şi răsfrântă, cât şi cea cu gât scurt, cilindric. Au fost găsite şi câteva tipuri de
străchini cu marginea mai mult sau mai puţin aplecată către interior, şi fragmente ce au
aparţinut probabil unor vase de provizii.
Decorul întâlnit pe ceramica cenuşie fină este, fie lustruit şi se prezintă sub
forma unor caneluri sau motive geometrice în reţea, fie incizat, cu motive în linii simple,
în benzi şi în valuri, dispuse pe buză sau pe umerii vasului.
Alte motive ornamentale incizate găsite pe fragmente ceramice ce aparţin unei
perioade istorice mai vechi, constau din: linii parelele puţin adâncite, îmbinate unghiular
pe buza vasului cu gât înalt; linii paralele, adânci, inegal distanţate; şir de linii vălurite
scurte şi adânci. Incizii scurte se află pe o suprafaţă, uşor înălţată, lată de cca 1 cm,
provenită din corpul unui vas. În alte cazuri, ele sunt scurte, realizate direct pe suprafaţa
vasului, fiind mai mult sau mai puţin îngrijit executate. Pe un fragment, o linie uşor
incizată delimitează o zonă de cca 2 cm ornamentată cu impresiuni puţin adânci, realizate
cu trestia. Un buton mic, ascuţit este marcat într-o parte prin două linii scurte incizate
paralel sub formă de paranteză.
Pe buza străchinilor a fost găsit motivul tipic hallstattian, ce constă din caneluri
paralele, plasate oblic. Acelaşi tip de caneluri au fost plasate şi pe corpul unui vas
realizat din pastă fină, de culoare cenuşie.
Foarte interesantă este o toartă cu o deschidere aproape circulară, ornamentată
cu trei nervuri puţin pronunţate, două pe margine şi una pe mijloc. Prezintă un slip roşu
cărămiziu în exterior şi cenuşiu-neagru în spărtură.
A mai fost descoperită o ceramică care prin formă şi factură aparţine perioadei
sec. XII-XIII şi câteva fragmente de buză aparţinând unor cazane de lut, numite în
istoriografie "de tip peceneg".
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2. Nicolinţ - Râpa Galbenă
a. Descrierea săpăturilor
La cca 800 m de Nicolinţ, urmând drumul ce duce la Berlişte, în punctul în care
acesta taie prima terasă a râului, în profilul rămas, s-au văzut resturile unor schelete
umane. Locul numit Râpa Galbenă este situat la cca 80 m sud faţă de apa râului
Vicinic. Secţiunea S4/2002, orientată est-vest cu dimensiunile de 1Ox2 ma fost trasată
în dreapta drumului, într-o zonă situată la capătul platoului, spre râu.
Stratigrafia surprinsă în această săpătură se prezintă astfel: primul strat, cel
vegetal, cu o grosime de O, 14-0, 18 m este de culoare brună cu pietre de mărimi diferite.
Următorul strat (0,15-0,18 m), îşi schimbă culoarea, devine brun-gălbui şi numărul
pietrelor de dimensiuni mici şi mijlocii se înmulţeşte. Primul carou păstrează încă culoarea
stratului precedent şi pietrele sunt mult mai rare. În ambele cazuri, astfel este marcat
nivelul gropilor de morminte, ce se adâncesc în pământul gălbui, cu mult pietriş şi
coboară până la adâncimea de 0,65-0,70 m. Întrucât ne aflăm la capătul platoului şi
implicit al cimitirului, stratigrafic au fost surprinse numai două nivele de înmormântare.
Nu este exclus ca în zona sa centrală, numărul înmormântărilor suprapuse să fi fost
mai mare (PI. 3, 4).
La adâncimea de 0,40 ma apărut primul mormânt de copil Ml, situat în apropierea
peretelui sudic al caroului 1, cu un schelet deranjat, probabil datorită lucrărilor agricole
sau de terasare. La aceeaşi adâncime, aproape de peretele sudic, în caroul următor şi
tot parţial deranjat, a mai apărut un mormânt de copil M2. În apropierea acestuia, în
profilul secţiunii s-a descoperit o oală cu gura în jos. O astfel de poziţionare se leagă,
probabil, de anumite obiceiuri de înmormântare.
În apropierea peretelui opus, aproximativ la aceiaşi adâncime, s-a dezvelit un
nou mormânt de copil M3.
Cu 20 cm mai jos apar alte schelete, ce aparţin unui nivel mai vechi de
înmormântare. Ele s-au descoperit pe întreaga suprafaţă a secţiunii şi reprezintă ultimul
nivel de înmormântare din zonă. Cu braţele pe abdomen, şi capul în partea dreaptă este
mortul M4, plasat din dreptul braţelor mortului M3 până în apropierea metrului 2. Mortul
M5, situat în caroul 1, orientat cu faţa către răsărit, cu braţul drept pe abdomen şi cu
cel stâng pe piept, ne-a oferit ca inventar arheologic o diademă de argint. Ea s-a aflat
în regiunea superioară a capului şi, pe lângă plăcuţele de argint, a păstrat şi sârma ce le
unea, precum şi un fragment din materialul pe care au fost aplicate.
Aceiaşi orientare est-vest o au morţii plasaţi în centrul secţiunii, situaţi foarte
aproape unul de altul: M6, M7, M8. Între M7 şi M8 se află oase adunate ce aparţin
unui mort îngropat într-o perioadă mai veche. În dreptul mortului M7, fără să-i aparţină,
se păstrează labele picioarelor şi o porţiune a oaselor tibia, astfel plasate încât prima
impresie este că aparţin acestui momânt. Ele au aparţinut probabil unui mormânt deranjat.
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La distanţă mai mare de M7, în peretele secţiunii a apărut o parte dintr-un schelet, ce
se păstrează de la umăr pănă la laba piciorului M9. În caroul 5, mortul MIO a avut
ambele mâini pe abdomen.
b. Descrierea materialului
Mortul notat în plan cu M4 a păstrat pe creştet o diademă din argint (Pl. 5/2)
compusă din 14 piese întregi şi două fragmentare, executate în tehnica au repousse.
De formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 2,3x 1,3 cm, plăcuţele au fost lucrate prin
batere şi ornamentate, unele cu trei şi altele cu două semisfere, înconjurate şi despărţite
de mici proeminenţe (executate în acelaşi mod) ce descriu în jurul lor un dreptunghi.
Din totalul pieselor găsite - 12 bucăţi întregi şi 2 fragmentare sunt ornamentate cu trei
proeminenţe şi prezintă câte o perforaţie în cele patru colţuri şi, pe aceiaşi linie, în
dreptul semisferelor. Celelalte două plăcuţe, ornamentate cu două semisfere, sunt
perforate numai în cele patru colţuri. Pe una dintre ele, şirul de mici proeminenţe ce le
separă se bifurcă triunghiular, în punctul de îmbinare cu cele ce alcătuiesc chenarul.
Vasul cu gura în jos (Pl. 5/ 1), descoperit în profil, în dreptul mortului M2, lucrat la
roată este realizat din pastă semifină, cu mult nisip şi pietricele mărunte. Cenuşiu în
spărtură, prezintă pe ambele feţe un strat brun-roşcat, culoare ce scoate foarte bine în
evidenţă particulele de nisip din compoziţie. Cu deschidere largă, gât foarte scurt şi
buză răsfrântă, oala este cu corpul bombat şi suprafaţa exterioară bine netezită. De
sub linia gâtului şi până în apropierea maximei rotunjimi, vasul este ornamentat cu un
motiv incizat, realizat din linii vălurite larg, distanţate, paralele, uneori întretăiate.
3. Nicolinţ - Dealul Bisericii
O periegheză efectuată în stânga drumului ce duce la Berlişte, înainte de locul
numit Râpa Galbenă, pornind din zona unde s-a aflat cimitirul baptist, a dus la
identificarea unei noi aşezări preistorice. Pe dealul de vis-a-vis de pământul deţinut de
biserica ortodoxă, la suprafaţă au fost găsite fragmente ceramice atipice care, după
pastă şi ardere, ar putea fi atribuite epocii bronzului.
ÎNCADRARE CULTURALĂ
Marea majoritate a descoperirilor făcute în punctele Daia Parte şi Crăguieţ
aparţin primei epoci a fierului. Ceramica fină, de culoare cenuşie, aparţine secolului IV
d.Hr. Sporadic, au fost semnalate materiale ce aparţin perioadei medievale.
Ceramica romană târzie din aşezarea de la Nicolinţ îşi găseşte analogii prin
forme, factură şi ornamente în aşezările din sudul Banatului de la Ilidia 4 , Greoni5,
Ticvaniu Mare şi Moldova Veche 6
Ceramica medievală găsită, prin forme şi factură, aparţine perioadei sec. XIIXIII. Fragmentele de cazane de lut "de tip peceneg" oferă un jalon de cronologie
relativă. Aşezarea suprapune nivelurile de locuire din prima epocă a fierului şi din
perioada romană târzie. Locuitorii au preferat terasa înaltă a Vicinicului, ferită de inundaţii
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au utilizat lunca pentru lucrările agricole.
Diadema de argint aparţinând mortului M5, din punctul Râpa Galbenă, prezintă
analogii cu cele de acelaşi tip descoperite în monninte medievale de la Cuptoare Sfogea 7 (corn. Cornea, jud. Caraş-Severin) şi Şopotu Vechi-Mârvilă 8 (corn. Dalboşeţ,
jud. Caraş-Severin). Există câteva diferenţe între piesele descoperite în cele trei
necropole. În cazul celor de la Nicolinţ, predomină cele cu trei proeminenţe şi nu sunt
realizate din argint aurit precum o parte din cele de la Cuptoare, unde majoritatea au
două proeminenţe (există exemplare şi cu una). Plăcuţele cu două proeminenţe,
aparţinând diademei de la Nicolinţ, prezintă semisferele despărţite printr-un şir de mici
protuberanţe, îmbinate vertical cu chenarul sau prin bifurcare în unghi. La Cuptoare,
cele două semisfere sunt foarte apropiate şi, în cele mai multe cazuri, nu întâlnim şirul
cu protuberanţe verticale ce le separă. Ele prezintă, uneori, la bază câte o perforaţie.
Aceste mici diferenţe ar putea să pledeze în favoarea ideii că nu au fost executate
exact în acelaşi timp, întrucât ele erau executate pe baza unor matriţe. Existenţa lor a
fost dovedită de descoperirile din apropiere de Var8ac, de la Kapelin Breg9 . Probabil
că unele modele au ieşit din modă şi au apărut altele. În general, aceste diademefruntar au fost considerate obiecte de podoabă, lară a fi semnul distinctiv al unei funcţii,
rang sau poziţie socială deosebită în cadrul ierarhiei feudale 10 ; cel mult pot indica o
situaţie materială ceva mai bună.
Podoabe de acest fel au fost descoperite în sudul Dunării 11 la Hajducka Vodenica,
Brestovik, Glamija-Ljubicevac şi la Vinea, care au fost datate între secolele XII-XIIP 2 •
Lumea românească de la nordul Dunării manifestă o atracţie deosebită pentru această
podoabă în perioada secolelor XII-XIII 13 •
În ceea ce priveşte vasul, ceramică asemănătoare a fost găsită încă din secolul
VIII, cum o dovedesc descoperirile făcute la Ilidia pe dealul Funii 14 • El se leagă
probabil de aşezarea medievală timpurie ce a fost semnalată în hotarul satului Nicolinţ.
Pe baza acestor observaţii cimitirul medieval se poate încadra în perioada lungă cuprinsă
între secolele XII-XIII.
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Ţeicu, Cercetări arheologice în depresiunea Oraviţa, în Ban atica 9, 1987, p. 317-320.
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14 D.Ţcicu, Cercetări arheologice în depresiunea Oraviţa, în Banatica 9, 1987, fig. 915.

FOUILLES DE SAUVETAGE

A NICOLINŢ

Resume
La locallite se trouve dans la depression Oraviţa, bordee par des collines longues, arrosee par un vaste reseau de rivieres, qui creent des conditions favorables ala
constitution des etablissements, juste de l'epoque prehistorique. Les recherches archeologiques de cette zone se sont intenssifies pendant la deuxieme moitie du siecle
passe, par des fouilles amples et des sondages, effectues a Ilidia, Ciclova Română,
Vărădia, Greoni.
Les recherches de surface et Ies decouvertes fortuites ont accru Ies temoignages archeologiques concernant le passe historique de la localite Nicolinţ. Ainsi, en fin
du siecle, on a trouve une monnaie en or de Probus et, au bord gauche de la route
Nicolinţ-Berlişte,juste au sommet, on a trouve de la ceramique prehistorique des III-e
- IV-e siecles. Dans le point dennomme Sălişte, situe a nord-est du village, se sont
signalees des traces de logement de la periode medievale ancienne, et dans la place
dennommee Câmpul de Jos, par des travaux agricoles se sont issues des tombeaux.
Les dernieres recherches se sont deroulees sous la forme periegetique au long
de la riviere Vicinic et par des sondages dans Ies points Daia Parte, Crăguieţ, et
Râpa Galbenă.
A peu pres du village Nicolinţ, dans la partie gauche de la route Oraviţa-Moldova
Nouă, au bord gauche de la riviere Vicinic, avant du pont qui le traverse, se trouve le
point Daia Parte. La terasse haute de la droite est dennommee Crăguieţ.
Les recherches effectuees dans le point Oaia Parte se sont materialisees par
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quatre sections Sl-2/2001 et SI-2/2002 et l'une, S3/2002, dans le point Crăguieţ. Le
materiei ceramique decouvert appartient du point de vue chronologique aux lll-IV-es
siecles, â la premiere epoque du fer et aux XII-XIII-es siecles. Se sont mis en evidence quelques fragments de pots en terre, dennommes dans l'historiographie „du
type pecenegue", ce qui conferre un repere chronologique sur. Le logement medieval
ancien superpose Ies niveaux de logement de la premiere epoque du fer et de la periode romaine tardive, ce qui denote la preference pour le meme ambient naturel. Les
habitants ont prefere la terasse haute de Vicinic, sans le danger d'innondations et ils
ont utilise la prairie pour des cultures agricoles.
A environ 800 m de Nicolinţ, suivant la route vers Berlişte, dans le point ou
celui-ci coupe la premiere terasse de la riviere, dans le profite reste on voit Ies restes
de quelques squellettes humaines. Le lieu dennomme Râpa Galbenă est situe â 80 m
de la riviere Vicinic. La section 84/2002, orientee est-ouest, ayant Ies dimensions de
l 0/2 m, a ete tracee dans la partie droite de la route, dans une zone situee dans la
derniere partie du plateau. Ici on a decouvert un cimetiere medieval et ont ete fossoyes
10 tombeaux. Le mort M4 a eu sur son front une diademe composee par 14 petites
plaques en argent entieres ou fragmentaires, executees par la technique „au repousse".
Ayant une forme rectangulaire, elles ont ete executees par battement et omees
avec trois et deux demispheres, entourees ou separees par des petites protuberances
(executees de la meme maniere), qui decrivent en lers alentour un triangle. Dans le
profite de la section, pas loin de la tombe M2, on a trouve un vaisseau avec son orifice
desssous. Celui-ci presente une large ouverture, col court et son corp est bombe, avec
la surface bien palie. Sous la ligne du col etjusqu'â la maxime protuberance ii existe un
motif incise, realise par des lignes largement vaguees, distancees, parallelles, quelquefois entrecroisees.
La diademe en argent presente des analogies avec celles du meme type decouvertes dans des tombeaux medievaux â Cuptoare - Sfogea (commune Cornea - dep.
Caraş-Severin) et Şopotu Vechi-Mârvilă (corn. Şopotu Nou, dep. Caraş-Severin). Les
parties composantes ont ete executees par des matrices, fait prouve avec celles analogues decouvertes â Vrsac (Capelin Beg).
En general, ces diademes de front ont ete consideres simplement des objets
omementaux, sans aucun signification fonctionnelle, ou concemant une situation sociale dans le cadre de la hierarchie feodale. Elles paraissent indiquer une meilleure
situation materielle.
De tels objets ont ete decouverts au sud du Danube, â Hajducka Vodenica,
Brestovik, Glamija-Ljubicevac et â Vinea, etant dates entre le XII-e et le XIV-e siecles.
En ce qui concerne le vaisseaux, de la ceramique semblable a ete trouvee meme
du VIll-e siecle, fait prouve par Ies decouvertes de Ilidia-Funii. II est lie probablement
www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro

Caransebeş -

317

2003

de l'etablissement medieval ancien signale dans le teritoire de la localite Nicolinţ.
Y etant donnees ces observations, on peut encadrer ce cimetiere medieval dans
la longue periode d'entre le XII-e et le XIV-e siecles.
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1-e. Nicolinţ. Le plan de situation de la zone.
2-e. Nicolinţ. Daia Parte. Le profile nordique S2.
3-e. Nicolinţ Râpa Galbenă. Le profile nordique S4.
4-e. Nicolinţ. Râpa Galbenă. Le plan de situation de la necropole.
5-e. Nicolinţ. L'inventaire funeraire des tombeaux.
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Fig. 1. Nicolinţ. Planul de situaţie al zonei: 1. Daia Parte, 2.
3. Râpa galbenă, 4. Dealu Bisericii.
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Fig. 2. Nicolinţ. Profilul nordic al secţiunii S2/2002.
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Fig. 3. Nicolinţ-Râpa Galbenă. Profilul nordic al secţiunii S4/2002.
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Nicolinţ-Râpa Galbenă.

Planul de

situaţie

al necropolei.
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Fig. 5. Nicolinţ. Inventarul funerar al mormintelor.
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