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Abstract: The paper deals with the Upper Palaeolithic in the Bistri a Valley (northeastern Romania). In spite of
the richness of the Palaeolithic sites from this Carpathian area, the Palaeolithic record has remained largely
ignored by Western studies. Apart from the most obvious reason, the language barrier, another particularly
important motive for this cautious attitude seems to have been the chrono-cultural framework proposed by
Romanian archaeologists, which hardly fitted the accepted European evolutionary model for the Aurignacian and
Gravettian technocomplexes. According to the first excavators, the Upper Palaeolithic industries in the Bistri a
Valley display some original features, such as atypical techno-typological structure and the late chronology for
the so-called Aurignacian assemblages, and the apparent geological contemporaneity between the two
technocomplexes.

The dense network of Palaeolithic sites in the Bistri a Valley became known due to a vast
rescue project initiated in the 1950s. The huge dam from Izvorul Muntelui was about to
submerge more than 60 km and about 30 villages in the area. 16 Upper Palaeolithic sites were
identified
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apari iei, titlul articolului - în TNR 12, titlul revistei – TNR 12 italic, Tomul (T.)/Volumul
(Vol.), num!r (nr), fascicol! (fasc.), pagin! (p.) – TNR 12 (în cazul articolelor dintr-o revist!).
In cazul cit!rii unei c!r i, dup! autor "i anul apari iei în TNR 12, urmeaz! titlul complet - TNR
12 bold, italic, Editura, Ora"ul unde a ap!rut, num!rul de pagini (ex. 220 p.), num!rul
figurilor (17 fig.), num!rul plan"elor (10 pl.), num!rul tabelelor (13 tab.). În m!sura
posibilit! ilor, la sfâr"itul fiec!rei lucr!rii citate se va trece în parantez! ISSN pentru reviste "i
ISBN pentru c!r i). In cazul cit!rii unui studiu din volumul unei manifest!ri "tiin ifice se
procedeaz! conform exemplului urm!tor:
Cârciumaru Marin, 1994, - Paléoécologie et géochronologie des industries du Paléolithique
supérieur ancien du Roumanie, in Bernaldo de Quiros (coord.),
El cuadro
geocronologico del Paleolitico superior inicial, Museo y Centro de Investigacion de
Altamira. Monografias, nr. 13, Madrid, p. 15-23, ISBN 84-8181-024-X.
Bibliografia nu va fi introdus! în tabel. Notele vor fi desp!r ite printr-un rând liber. Nu
sunt acceptate notele bibliografice de subsol sau bibliografiile orientative. Sunt acceptate,
pentru comentarii, notele explicative la final (înainte de bibliografie).
6. In cazul în care titlurile periodicelor sunt citate abreviat, autorii sunt ruga i s!
ata"eze lista abrevierilor respective, în vederea redact!rii unei liste unice pentru întregul
volum.

320

