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În rândurile de mai jos ne-am propus valorificarea unor cercetări arheologice derulate 
acum mai bine de 40 de ani la Budureasca, în zona colinară din nord-estul judeţului 
Prahova. Nota noastră se doreşte a fi o pledoarie pentru publicarea rezultatelor 
cercetărilor de către arheologi în timpul activităţii sau eventual într-un timp rezonabil de 
la derularea acestora. Munca depusă şi problemele ridicate pentru a expune informaţiile 
de mai jos ne-au întărit această convingere. De asemenea, urmărim introducerea în 
circuitul ştiinţific a unor descoperiri arheologice relativ rare în zona colinară a Munteniei 
ce vor putea fi evaluate şi de alţi cercetători într-un context mai larg. Între descoperirile 
de la Budureasca ce pot fi considerate deosebite sunt cele atribuite unor complexe 
funerare din epoca bronzului. În punctul „Puţul Tătarului” au fost interceptate prin 
săpături arheologice mai multe complexe funerare dintre care doar o parte au fost 
cercetate integral. Ele au fost încadrate unei necropole atribuite unui aspect timpuriu al 
epocii bronzului cu analogii în mediul cultural Glina III–Schnekenberg, cronologic 
plasate uşor anterior unei etape timpurii a culturii Monteoru. Date fiind informaţiile 
incomplete pentru aceste complexe nota de faţǎ are un caracter preliminar. Din prisma 
amenajărilor funerare, ciste înconjurate de ringuri din piatră, peste care s-au construit 
movile de pământ, dar şi a altor elemente de rit şi ritual, necropola de la Budureasca are 
deocamdată în această zonă un caracter excepţional. Nu cunoaştem în arealul pus în 
discuţie descoperiri similare pentru acest orizont cronologic. Mai remarcăm şi existenţa 
în această necropolă a unor posibile înmormântări secundare evidenţiate de prezenţa 
oaselor incinerate depuse în interiorul ringurilor, a unor vase dispuse în afara cistelor. 
Segmentul cronologic în care a fost utilizată această necropolă acoperă ultimele etape ale 
evoluţiei culturii Glina şi începutul culturii Monteoru. Cercetările ce se află în curs de 
derulare în acest sit ar putea oferi şansa descoperirii unor noi complexe sau finalizarea 
unora surprinse parţial în vechile săpături arheologice. 


