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Abstract: This study aims to publish the results of the 
archaeological excavations carried out in 2012 in the Neo-
eneolithic site from Boldeşti-Scăieni, Seciu neighbourhood 
(Prahova County). The surface excavated in 2012 was small, 
comprised of two sections. Extensive research was performed 
at the site in 2009; the results were published in a monography 
and in several studies. Archaeological artefacts specific to the 
Starčevo-Criş culture, especially ceramics, but also an 
inhumation burial of a child were unearthed in 2012. Archaeo-
zoological material was also found. An Eneolithic dwelling 
attributed to the Stoicani-Aldeni cultural aspect was found 
above the Early Neolithic habitation layer. Two radiocarbon 
dates were obtained from samples taken from the Neolithic 
layer. They are presented and analised in this paper in the 
broader context of the evolution of the Starčevo-Criş culture at 
the Lower Danube. 
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Rezumat: În acest studiu ne-am propus publicarea rezultatelor 
cercetărilor arheologice derulate în anul 2012 în situl neo-
eneolitic din localitatea Boldeşti-Scăieni, cartier Seciu (jud. 
Prahova). În campania respectivă au fost derulate cercetări 
arheologice restrânse, fiind trasate două secţiuni. Săpături mai 
extinse au fost realizate în acest sit în anul 2009, rezultatele 
obţinute fiind deja valorificate atât monografic, cât şi într-o 
serie de studii. În anul 2012 au fost descoperite materiale 
arheologice specifice culturii Starčevo-Criş, în special ceramică, 
dar şi un mormânt de inhumaţie de subadult. De asemenea, a 
fost recuperat şi material faunistic. Deasupra depozitului de 
locuire din epoca neolitică timpurie au fost descoperite şi 
resturile unei locuinţe eneolitice atribuită aspectului cultural 
Stoicani-Aldeni. Au fost realizate şi două datări radiocarbon, 
probele fiind prelevate din nivelul de locuire neolitic, redate şi 
analizate în acest text în contextul mai larg al evoluţiei culturii 
Starčevo-Criş la Dunărea de Jos. 
 
 
 
 
  

INTRODUCERE – DESPRE SIT ŞI SĂPĂTURA 
ARHEOLOGICĂ 

Obiectivul arheologic de la Seciu este situat pe 
Dealul Boldeştilor sau Culmea Seciu, pe marginea 
nord-estică a unui deal aflat la 370 m altitudine  
(Pl. 1). Situl neo-eneolitic este cunoscut datorită 
cercetărilor arheologice preventive derulate în anul 
2009 care au fost valorificate ulterior într-o serie de 
studii (Frînculeasa 2009; Frînculeasa, Negrea 2010a; 
2010b; Frînculeasa et alii 2010), dar şi monografic 
(Frînculeasa 2010, p. 121–135; 2011). 

În anul 2012 au fost reluate cercetările, având 
drept obiective delimitarea perimetrului ocupat de 
locuirea eneolitică, obţinerea unor detalii suplimentare 
privind evoluţia acestui sit arheologic, prelevarea 
unor probe pentru realizarea unor datări absolute, 
determinări arheozoologice, descoperirea unor materiale 
arheologice utile unei discuţii privind cronologia 
relativă a locuirii neolitice. Deoarece în prezent 
situl este ocupat de proprietăţi particulare (construcţii, 
grădini, gospodării), săpăturile arheologice au fost 
drastic limitate/condiţionate. Au fost trasate două 
secţiuni, una la sud de DJ 232, pe proprietatea nr. 60, 
cealaltă la nord de acelaşi drum, la nr. 132 (Pl. 2/3). 
Prima secţiune a fost cercetată pentru identificarea 
limitei de sud a aşezării eneolitice, a avut dimen-
siunile de 25×1,4 m şi a fost orientată nord-sud. A 
doua secţiune a urmărit identificarea limitei de vest 
a aşezării eneolitice. A fost amplasată la aproximativ 
15 m vest de săpătura din anul 2009, orientată 
nord-sud şi a avut dimensiunile de 7×2 m. 

 
 

 
  

* Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, e-mail: alinfranculeasa@yahoo.com; preda.biancaelena@yahoo.com; 
octavnegrea@yahoo.com. 

** Muzeul Naţional de Istorie a României, e-mail: abalasescu2005@yahoo.fr. 
*** Institutul de Antropologie „Fr. Rainer”, Bucureşti, e-mail: asoficaru@yahoo.com. 
**** Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti (doctorand), e-mail: tibinica@gmail.com. 


