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Abstract. The establishment of the oenoclimatic aptitude of a climatic zone, just 
using a single synthetical indicator is not able to appreciate in a significant way the 
degree of favourability of some wine-growring centers from different climatic areas or 
subareas and not to mention the wide spectrum of involument regarding the variability 
of the ecoclimatic conditions from the national and world wide wine growing level. On 
the world wide level, in the last few years they began to use some criteria 
(multicriteria), also they began using move synthetical indicators witch are able to 
integrate the main compounds of the wine ecoclimat from the conventional vegetation 
period, namely: drought index – DI, heliothermic index – HI and the cold nights index 
– IF. This indicators, used in a multicriterial system, had been calculated also for the 
wine growing center of the Banat Hills, using climatic data stretched over a period of 
100 years permiting in this way to see the different climat in this region, tret also to 
compare it with other wine-growing centers, offering the posibility to establish the 
wine-growing climat for each center, and also to outline the multicriteria climatic 
grups. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Pentru efectuarea acestui studiu am procedat la evaluarea condiţiilor ecoclimatice prin 

metoda multicriterială (metodologie recomandată de O.I.V. pe plan mondial, pentru stabilirea 
climatelor viticole). Această metodă constă în determinarea şi calcularea valorilor privind trei 
indicatori specifici, şi anume: indicele de secetă (IS), indicele heliotermic (IH) şi indicele de 
răcire a nopţii (IF), în cazul de faţă determinarea raportându-se la toate cele 6 centre din 
regiunea viticolă a Dealurilor Banatului.  

În acest sens am folosit un material de studiu foarte complex, practic extins la nivelul 
întregii ţări, fiind prelucrate datele meteorologice înregistrate la staţiile de profil din ţară, 
pentru o perioadă de până la 102 ani (1895-1997). 

În cazul centrelor viticole în care nu există staţii meteorologice, datele necesare au fost 
obţinute prin metoda translării, folosită curent în literatura de specialitate. În acest scop, a fost 
utilizată informaţia furnizată de staţiile meteorologice din jur (Clima R.P. România, 1961, vol. 
II; Clima României, 1990, vol. II).  

Pe baza valorilor preluate de indicatorii amintiţi mai sus (IS, IH, IF), şi funcţie de clasele 
de variaţie în care s-au încadrat, am stabilit climatele viticole specifice fiecărui centru în parte, 
conturându-se astfel şi grupele climatice ale acestei regiuni, acest lucru permiţând 
efectuarea unei clasificări climatice multicriteriale (C.C.M.) la nivelul regiunii de faţă, iar 
ulterior la nivelul României, precum şi conturarea macroclimatelor viticole.  

 



REZULTATE SI DISCUTII 

Climatul specific centrelor viticole  din regiunea Dealurilor Banatului 
Pentru cele şase centre viticole independente ce aparţin regiunii Dealurilor 

Banatului, climatul variază în limite reduse atât la nivelul indicelui de secetă, cuprins între 
IS0 (climat subumed) şi IS1 (climat cu secetă moderată), cât şi pentru indicele heliotermic, 
care a variat între IH3 (climat temperat) şi IH4 (climat temperat cald). Indicele de răcire a 
nopţii înregistrează o fluctuaţie între clasele de variaţie IF3 (climat cu nopţi reci) şi IF4 
(climat cu nopţi foarte reci). 

Numărul claselor de variaţie pentru cei trei indicatori este constant (fiecărui 
indicator îi corespunde două clase), astfel pentru indicele de secetă majoritatea o deţine 
climatul subumed - IS0, cu o pondere de 83 % din total (fig. 1), pentru indicele heliotermic 
din figura 2 se observă că valoarea cea mai mare o deţine climatul temperat - IH3 = 67 %, iar 
pentru indicele de răcire a nopţii (fig. 3), situaţia este puţin diferită, deoarece procentele se 
împart în mod egal între climatul cu nopţi reci (IF3) şi climatul cu nopţi foarte reci (IF4)  

 

 528

 
 
Grupele climatice reprezentative pentru regiunea viticolă a Dealurilor 

Banatului şi poziţionarea acestora 
Întâlnim aici patru grupe climatice, din totalul de treisprezece de pe teritoriul 

României (fig. 4), în cadrul cărora numărul centrelor viticole este diferit dar constant, 
începând cu un centru în grupele IS0 IH3 IF4 (Silagiu), IS0 IH4 IF4 (Recaş) şi IS1 IH4 IF4 
(Teremia), până la trei centre viticole incluse în grupa IS0 IH3 IF3 (Moldova Nouă, Tirol 
şi Jamu Mare). 
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Fig. 1 Ponderea diferitelor climate 
viticole, în regiunea Dealurilor 

Banatului, funcţie de indicele de 
secetă - IS

83%

17%

IS0 - climat subumed IS1- climat moderat secetos

Fig. 2 Ponderea diferitelor climate 
viticole, în regiunea Dealurilor 
Banatului, funcţie de indicele 

heliotermic - IH

67%

33%

IH3 - climat temperat IH4 - climat temperat cald

Fig. 3 Ponderea diferitelor climate 
viticole, în regiunea Dealurilor 

Banatului, funcţie de indicele de 
răcire a nopţii - IF

50%50%

IF3 - climat cu nopţi reci IF4 - climat cu nopţi foarte reci
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Predominantă în regiunea viticolă a Dealurilor Banatului, este grupa climatică 
IS0 IH3 IF3, caracterizată prin climat subumed, temperat, cu nopţi reci, ce deţine o 
pondere de 49% din total. Dintre centrele viticole plasate în această grupă, Moldova 
Nouă se află şi sub influenţa unui climat cu nuanţe mediteraneene de tip adriatic 
(datorită faptului că este situată în vecinătatea Dunării), bucurându-se totodată şi de 
adăpostul natural al înălţimilor din nord.  

Se constată o uşoară creştere a resurselor heliotermice şi o diminuare a 
resurselor hidrice, prin prezenţa ultimei grupe climatice din această regiune caracterizată 
prin climat cu secetă moderată, temperat cald, cu nopţi foarte reci (IS1 IH4 IF4), specific  
centrului viticol Teremia, unde se întâlnesc condiţii total diferite de cultură a viţei de vie 
(climă cu nuanţe de stepă, teren plan, sol nisipos), şi un sortiment aparte.  Specificul 
acestei grupe îl dă  indicele de secetă încadrat în clasa climatului cu secetă moderată 
(IS1). 

Tabelul 1 
Poziţionarea grupelor climatice multicriteriale 

pentru cele 6 centre viticole din regiunea Dealurilor Banatului 
IS0 IS1Indicele de răcire a 

nopţilor IH3 IH4 IH4
Observaţii 

IF4
 1 1 1 IF4 este cel mai stabil, alcătuind 

trei grupe climatice 
IF3

 3*   IF3 este cuprins într-o singură 
grupă climatică 

IF2    - 

IF1
 

   - 

  3*  număr de centre viticole 
 

În ceea ce priveşte poziţionarea grupelor climatice, pentru regiunea viticolă a 
Dealurilor Banatului, se observă în tabelul 1, că cele patru grupe climatice pe care le 
întâlnim reprezintă 3 % din cele 120 grupe teoretic posibile, cel mai stabil fiind indicele 
de răcire a nopţii (IF) care în trei, din cele patru cazuri certe, s-a plasat în clasa de 
variaţie IF4 (climat cu nopţi foarte reci), iar în ceea ce priveşte ceilalţi doi indici şi 
anume: indicele de secetă (IS) şi indicele heliotermic (IH), aceştia s-au situat în câte 
două clase de variaţie fiecare, ceea ce înseamnă că în luna septembrie temperatura 
nocturnă în această regiune nu coboară sub 12ºC, în jumătate din centrele viticole ale 
acestei regiuni. 

CONCLUZII 
1. În regiunea viticolă a Dealurilor Banatului s-au conturat trei tipuri de climat 

viticol, în cadrul cărora indicatorii multicriteriali au preluat clase diferite, astfel:  
● caracterul subumed pentru indicele de secetă (IS0), este dominant ocupând o podere 

de 83% din centrele viticole bănăţene, iar climatul cu secetă moderată (IS1) este prezent într-
o singură grupă IS1 IH4 IF4, care deţine o pondere de numai 17%;  

● indicele heliotermic în 66% din cazuri se încadrează în clasa IH3 (climat temperat) şi 
numai 34% în clasa IH4 (climat temperat cald); 
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● indicele de răcire a nopţii prezintă o repartizare egală între două clase, şi anume 
climatul cu nopţi reci (IF3 - 50%) şi climatul cu nopţi foarte reci (IF4 - 50%).  

Caracterul subumed pentru indicele de secetă (IS0) arată faptul că în centrele 
viticole aferente acestui tip climatic, în mod normal, apariţia secetei estivale nu este posibilă, 
iar caracterul temperat pentru indicele heliotermic (IH3) subliniază că în centrele viticole ce 
prezintă această clasă de variaţie, este posibilă cultura soiurilor pentru vin cu maturarea 
boabelor în epocile III-IV, raportate la epoca a III-a a soiului cosmopolit Chasselas doré, cu 
depăşirea epocii a IV-a în condiţii deosebit de favorabile de altitudine şi expoziţie.     

De asemenea, caracterul de ecoclimat cu nopţi reci şi foarte reci în luna septembrie  
(IF3 şi IF4), permite obţinerea unor valoroase vinuri albe, precum şi a unor vinuri aromate 
seci ori demiseci; iar în cazul soiurilor pentru vinuri roşii, diferenţele de temperatură dintre zi 
şi noapte din luna septembrie, favorizează acumularea de substanţe antocianice şi tanin în 
cantităţi mai mari.      

2. Dominantă, în regiunea viticolă a Dealurilor Banatului, este grupa IS0 IH3 IF3 
(cuprinde trei centre, respectiv 49 % din totalul centrelor acestei regiuni).  

3. Condiţiile întâlnite în zona climatului subumed, temperat, cu nopţi reci (IS0 IH3 
IF3), specifice centrelor viticole Moldova Nouă şi Tirol, situate în jumătatea de sud a regiunii 
Dealurilor Banatului, sunt similare cu cele ale unor renumite podgorii franceze, şi anume: 
Agen, Bordeaux, Cognac şi Toulouse.   

De asemenea, grupa climatică IS0 IH3 IF4 (climat subumed, temperat, cu nopţi 
foarte reci), care are o mică arie de acoperire în această regiune, plasează centrul viticol 
Silagiu, alături de alte centre din Europa cum ar fi: Perugia (Italia) şi Bratislava (Slovacia).   

4. Regiunea viticolă a Dealurilor Banatului prezintă patru tipuri de climat viticol, 
adică 11% din cele 38 de tipuri real posibile, identificate de J. Tonietto şi A. Carbonneau 
(2000) la nivelul Geoviticulturii. 
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