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Abstract: Bucşani Microzone is defined as a result of field researches from 1998-2017. Located in the
Argeș River basin, on the middle course of Neajlov River, it has the southern boundary in the area of its confluence
with Dâmbovnic river and the northern one in the space of the last lower terraces of Neajlov. We intended the
syntagma itself, Microzone Bucşani, to refer exclusively to the Chalcolithic occupation, Gumelniţa. This chronocultural segment consists of at least three tells – Bucşani Pod, Bucşani Pădure-tell, Bucşani/Dealu La Zgârci –
possibly with a northern extension (the tell from Mârşa Pădurea Neagră), all located on alluvial bars from the
Neajlov floodplain.
The ensemble of sites Bucşani Pădure is occuppies the entire lower left Neajlov Terrace, adjacent to the
village, as well as zones of its floodplain. The Chalcolithic component of the Bucşani Pădure ensemble is part of
the Microzone. Each of the old toponyms indicates, at some point, the discovery at the surface of anthropic
materials. The general topographic situation and the results of the archaeological researches have led us to include
all these punctual discoveries in a whole. Thus, we defined the set of sites named after the first toponym and the
first systematic research, Bucşani Pădure. On the basis of this situation, I proposed to grant the code RAN
101387.02 to the ensemble of sites covering the entire lower terrace of Neajlov and zones from its floodplain,
exceptionally demarcated from a geomorphological and topographical point of view. Consequently, the other RAN
codes that are included in the site assembly must be canceled, requiring updates (101387.04-05, 101387.09 and
101387.11-13).
Rezumat: Microzona Bucşani a fost definită în urma cercetărilor de teren din perioada 1998-2017.
Amplasată în bazinul Argeșului, pe cursul mijlociu al Neajlovului, are limita sudică în zona confluenței acestuia din
urmă cu Dâmbovnicul iar pe cea nordică în spațiul ultimelor terase inferioare ale Neajlovului. Am dorit ca sintagma
în sine, Microzona Bucșani, să se refere exclusiv la locuirea eneolitică, Gumelnița. Acestui segment crono-cultural
îi aparţin cel puţin trei tell-uri – Bucşani Pod, Bucşani Pădure-tell, Bucşani/Dealu La Zgârci –, eventual cu o extensie
nordică (tell-ul de la Mârşa Pădurea Neagră), toate amplasate pe grinduri din lunca Neajlovului.
Ansamblul de situri Bucşani Pădure ocupă întreaga terasă inferioară stânga a Neajlovului, din dreptul
satului, precum şi porţiuni din lunca sa. Componenta eneolitică a ansamblului Bucşani Pădure face parte din
Microzonă. Fiecare din vechile toponime indica, la un moment dat, descoperirea la suprafaţa solului de resturi
antropice. Situaţia generală topografică și rezultatele cercetărilor arheologice ne-au determinat să includem toate
aceste descoperiri punctuale într-un întreg. Astfel, am definit ansamblul de situri numit după primul toponim şi
prima cercetare sistematică, Bucşani Pădure. Pe baza acestei situaţii de fapt am propus acordarea codului RAN
101387.02 ansamblului de situri care acoperă întreaga terasă inferioară a Neajlovului şi porţiuni din lunca sa,
delimitat excepţional din punct de vedere geomorfologic şi topografic. În consecinţă, celelalte coduri RAN care
sunt incluse în ansamblul de situri trebuie anulate, informaţiile necesitând o aducere la zi (101387.04-05,
101387.09 şi 101387.11-13).
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