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Peştera lui Clemente 

1. Denumire monument: 
 actuala, în limba româna şi în alte limbi (engleză, franceză, germană, rusă etc), etimologie, 

referinţe364; 
 alte denumiri cunoscute, inclusiv în alte limbi dacă este cazul, etimologie, referinţe. 

 
Peştera lui Clemente 

 
2. Localizare, inclusiv harta generală a zonei şi detaliată a amplasamentului 

 
Judeţul Mehedinţi, Cazanele Mari, localitatea Dubova 
     Peştera lui Clemente aparţine Rezervaţiei complexe Cazanele mari şi mici din Defileul Dunării, 
între versanţii abrupţi ai fluviului constituiţi din calcare mezozoice (115 ha). 
De-a lungul Cazanelor Mari pot fi zărite 3 guri de peşteră: Peştera Ponicovei, Peştera lui Clemente 
şi Peştera Veterani. 
     Faţă de Peştera Ponicovei, care este spectaculoasă, Peştera lui Clemente se remarcă prin 
descoperirile arheologice senzaţionale: obiecte antropomorfe din epipaleolitic: ceramică, obiecte 
de podoabă (dintre cele mai vechi din România), unelte de piatră cioplită în urmă cu peste 12.000 
de ani. 
     Sursele spun ca cele mai vechi urme ale vieţuirii omeneşti pe teritoriul ţării noastre  s-au 
descoperit în spaţiul Drobetei, la Cazanele Dunării, în Peştera lui Clemente de la Dubova, acum 
12.000 de ani (paleoliticul superior). 

 
Fig.1 Cazanele Mari 

3. Cuvinte cheie: peştera lui Clemente, Cazanele Mari 
4. Tipul/categoria de monument (artificial: istoric, architectural, arheologic ori natural: parcuri, rezervaţii, alte entităţi), 
statutul juridic. Apartenenţa/clasa din care face parte, subdiviziuni, referinţe 
5. Simbolistica, importanţa şi motivele pentru care este declarat monument, pe lista cui este şi ce grad de 
protecţie are 
6. Descrierea detaliată a monumentului, cu abordarea mai multor aspecte (nelimitative): 

▪ istoric, inclusiv citarea evenimentelor, referinte; 
 geografic si geologic; 
 climateric; 
 aspectul fizic, starea actuala, intervenţii precedente, referinte; 
 elemente constructive, arhitecturale şi tehnologice (numai la cele artificiale); 
 personalităţi; 
 patrimoniu cultural mostenit prin acel monument (daca este cazul) şi istoria acestuia; 
 mitologie, legende, simboluri, tradiţii (daca este cazul); 
 materiale grafice365, media366 etc; 
 altele, dupa necesităţi. 
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364 Orice sursă bibliografică utilizată ori citată la redactarea Fişei trebuie să fie complet descrisă 
365 Aceste materiale se prezintă şi separat, la calitate optimă 
366 Aceste materiale se prezintă şi separat, la calitate optimă 



www.cazaneledunarii.com 
www.mehedinti.info 
www.informatiipublice.ro 
Redactare: Universitatea Bucuresti, Responsabil Proiect- Prof. Dr. Daniela Doina Dumbraveanu, 
student masterant: Daniel Tirca 
 


