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Abstract. The difficulty of passing to the market economy had affected 

also the scientific research from the ecology wine-growing filds, regarding 
especialy the wine-growing ecoclimatic study after multiple synthetic criterion, 
that would allow the defining of a classification system at the geo wine-growing 
level. The division into work zones performed in the last decades (1979, 1984, 
1991), have confirmed the utility of division in to oenoclimatic zones for the 
regional conditions of the continental ecoclimat. 

In view of the fact that the using of a single index (criterion) – 
heliothermic index, hydrotermic value, bioclimat index of the vine, the 
oenoclimat natural disposition index and others do not assure a sufficient 
performance because they demonstraded their validity only fot the ecological 
conditions in the countries where they were tested in the last few years it was 
adopted on the world wide level a methodology called-multicriterion climatic 
classification. 

This method uses 3 indicators with a climatic character (multicriterion), 
namely: drought index – DI, heliothermic index – HI and the cold nights index – 
IF. 

Because we want to join the effort that was made to create a data base 
regarding the wine-growing ecoclimat, integrated in a world wide system, we 
proceeded to the value determination regarding the drought index, heliothermic 
index and the cold nights index for all wine-growing centers of the Crisana and 
Maramures Hills, and then it was establisit the wine-growing climat for each 
region, and also it was establishit different climatic groups. 

The establishment of this two general notions allows comparative study of 
the wine-growing climat the assessment of favourable degree for vine culture in 
the reference areas. 

 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Din multitudinea indicatorilor sintetici cu caracetr ecoclimatic testaţi, cei care 

şi-au dovedit valabilitatea sunt indicii care integrează resursele hidrice ale solului, cele 
heliotermice şi resursele termice scăzute din nopţile lunii septembrie, hotărâtoare 
pentru calitatea maturării boabelor, respectiv: indicele de secetă (IS), indicele 
heliotermic (IH) şi indicele de răcire a nopţii (IF). 
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În lucrarea de faţă s-a încercat calcularea şi interpretarea valorilor privind cei 
trei indicatori amintiţi anterior, pentru toate cele 15 centre viticole ale regiunii 
Dealurilor Crişanei şi Maramureşului. 

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.  

Clasele de încadrare, prin intervalul de valori cel conţin, au influenţe pozitive 
în ceea ce priveşte acumularea zaharurilor, antocianilor şi aromelor în perioada care 
precede recoltarea strugurilor.  

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Climatul specific centrelor viticole  din regiunea Dealurilor Crişanei şi 
Maramureşului 

Din baza de date analizată, se constată că această regiune viticolă este 
alcătuită dintr-un număr de 15 centre viticole (atât incluse în podgorii cât şi patru 
centre viticole independente), ale căror climate variază foarte puţin; astfel pentru 
indicele de secetă variaţia are loc între clasele IS00 (climat umed) şi IS0 (climat 
subumed), iar pentru indicele heliotermic între IH3 (climat temperat) şi IH4 
(climat temperat cald). În ceea ce priveşte indicele de răcire a nopţii, acesta se 
încadrează numai în clasa de variaţie IF4 (climat cu nopţi foarte reci).  

Deci putem aprecia că numărul claselor pentru cei trei indicatori sintetici 
este diferit şi descreşte de la IS şi IH către IF. 

Diferenţe se înregistrează pentru fiecare indice în parte (tab.1), astfel: 
pentru indicele de secetă majoritară este clasa climatului subumed (IS0 = 60 %), 
pentru indicele heliotermic ponderea cea mai mare o deţine climatul temperat (IH3 
- 93 % din total), iar în ceea ce priveşte indicele de răcire a nopţii, este reprezentat 
în exclusivitate de climatul cu nopţi foarte reci (IF4 - 100 %). 

 
 

Tabelul 1 
Ponderea indicatorilor  multicriteriali (IS, IH,IF), în regiunea viticolă  

a Delurilor Crişanei şi Maramureşului 
IS IH IF ►Indicatori  

Specificare IS00 IS0 IH3 IH4 IF4

Nr. 6 9 14 1 15 Centre 
viticole % 40 60 93 7 100 

 
Se obesrvă în acestă regiune o uşoară schimbare de climat, în special prin 

modificarea indicelui de secetă (IS), care în regiunea de faţă se încadrează în 
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primele două clase de variaţie (IS00 şi IS0), adică predomină climatul umed şi 
subumed, iar seceta este absentă. 

În ceea ce priveşte indicele de răcire a nopţii (IF), acesta este plasat numai 
în clasa IF4 (cu nopţi foarte reci).  

Grupele climatice reprezentative pentru regiunea viticolă a Dealurilor 
Crişanei şi Maramureşului şi poziţionarea acestora 

 Centrele viticole ale acestei regiuni se regăsesc plasate în trei grupe 
climatice (tab. 2), care conţin un număr diferit de centre, pornind de la unul, în 
grupa IS0 IH4 IF4 (Miniş, podgoria Miniş-Măderat), continuând cu grupa IS00 IH3 
IF4 ce reuneşte şase centre viticole, iar numărul majoritar de centre (egal cu opt), 
îl deţine grupa IS0 IH3 IF4. 
 

Tabelul 2 
Grupele  climatice  multicriteriale,  stabilite  pentru centrele viticole 

aferente regiunii Dealurile Crişanei şi Maramureşului 
Grupa climatică IS00 IH3 IF4 IS0 IH3IF4 IS0 H4 IF4

1. Şimleul Silvaniei 1. Măderat 1. Miniş 
2. Zalău 2. Diosig - 
3. Şamşud 3. Săcuieni - 
4. Răteşti 4. Sâniob - 
5. Halmeu 5. Biharia - 
6. Seini 6. Tileagd - 

- 7. Valea lui Mihai - 

Centre 
viticole 

- 8. Sanislău - 
Pondere 6 / 40 8 / 53 1 / 7 

 
Din punct de vedere climatic, cele trei grupe care s-au conturat în această 

regiune, se caracterizează prin climate destul de asemănătoare, în sensul că nu se 
înregistrează variaţii mari la nivelul celor trei indicatori sintetici multicriteriali 
(indicele de secetă, indicele heliotermic şi indicele de răcire a nopţii), care le 
alcătuiesc. 

După locul unde sunt poziţionate aceste grupe climatice (către partea de 
nord vest a ţării noastre), se conturează mai întâi climatul umed, temperat, cu 
nopţi foarte reci (IS00 IH3 IF4 – 40%), trecându-se apoi la climatul subumed, 
temperat, cu nopţi reci (IS0 IH3 IF4 – 53%), pentru a ajunge în final la grupa IS0 
IH4 IF4 (7%), caracterizată prin climat subumed, temperat cald, pe fondul unor 
nopţi foarte reci (tabelul 3). 

 Mobilitatea cea mai redusă o are aici indicele de răcire a nopţii, care în 
toate grupele climatice s-a încadrat în clasa IF4 (cu nopţi foarte reci); iar ceilalţi 
doi indicatori multicriteriali (IH şi IF), au înregistrat o variabilitate redusă.  

Indicele de secetă prin valorile preluate s-a încadrat în clasele IS00 (climat 
umed) şi IS0 (climat subumed), iar indicele heliotermic a fost inclus în clasele IH3 
(climat temperat) şi IH4 (climat temperat cald); predominant fiind climatul 
temperat, prezent în paisprezece centre viticole.  

Se poate concluziona că în toată regiunea nu există condiţii de climă care să 
nu fie benefice culturii viţei de vie. Se mai face simţită şi o oarecare influenţă a 



climatului Europei centrale, ceea ce determină o anumită diminuare a resurselor 
de temperatură şi o suplimentare a regimului pluviometric. 

 
Tabelul 3 

Poziţionarea grupelor climatice multicriteriale 
pentru 15 centre viticole din regiunea Dealurilor Crişanei şi Maramureşului 

IS00 IS0Indicele 
de răcire a nopţilor IH3 IH3 IH4

Observaţii 

IF4 6 8* 1 
IF4 prezintă cea mai 
mare stabilitate, 
alcătuind trei grupe 
climatice 

IF3
 

   - 

IF2
 

   - 

IF1
 

   - 

    8* număr de centre viticole 
 

În ceea ce priveşte ponderea diferitelor grupe climatice, în această 
regiune viticolă dominantă este grupa climatică IS0 IH3 IF4 (climat subumed, 
temperat, cu nopţi foarte reci - 53 %), dar toate grupele climatice (fig. 1), 
ocupă partea stângă a graficului, unde se întâlnesc condiţii de umiditate mai 
mare pe fondul unui climat temperat cald şi chiar temperat, însă temperaturile 
nocturne în luna septembrie sunt foarte scăzute. 
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În regiunea viticolă a Dealurilor Crişanei şi Maramureşului datorită 

climatelor reci şi umede, nu există condiţii foarte bune pentru cultura soiurilor 
roşii, decât pe suprafeţe limitate (numai la Miniş şi Măderat); dar se cultivă cu 
precădere soiuri albe. Sortimentul admis pentru această zonă este restrâns dar 
bine ales.  

CONCLUZII 
● Regiunea viticolă a Dealurilor Crişanei şi Maramureşului se 

remarcă prin valorile scăzute preluate de indicele de secetă, dominant fiind 
climatul subumed (IS0 - 60%), iar climatul umed (IS00), atinge o pondere de 
40% (ocupă locul doi ca valoare la nivel naţional, după regiunea Podişului 
Transilvaniei).  

Pentru indicele heliotermic procentul cel mai mare îl deţine climatul 
temperat (IH3 - 93%), iar indicele de răcire a nopţii este foarte stabil, adică se 
încadrează, în toate cazurile, în clasa de climat cu nopţi foarte reci (IF4 - 
100%).  

Există însă o uşoară tendinţă de creştere a resurselor heliotermice, 
orientând climatul temperat (IH3), către cel temperat cald (IH4), îndeosebi în 
partea sudică a regiunii; aceste condiţii pe fondul unor nopţi foarte reci în luna 
septembrie, permite acumularea unor cantităţi mai mari de substanţe 
antocianice şi de tanin (pentru soiurile negre).  

În această regiune viticolă, grupele climatice care includ climatul cu 
secetă moderată (IS1) şi respectiv climatul cu secetă pronunţată (IS2) sunt 
neocupate, centrele viticole fiind bine grupate în zona climatului umed şi 
subumed, de unde şi variaţia slabă a ecoclimatului şi posibilităţile de obţinere 
a unui număr limitat de produse vinicole (ex. vinuri albe superioare / distilate 
învechite din vin şi numai într-o mică măsură vinuri spumante şi vinuri roşii 
de calitate). Sortimentul admis pentru această regiune este restrâns dar bine 
ales, ţinând cont de condiţiile climatice întâlnite aici, dar şi de poziţia 
geografică, deoarece în centrul viticol Halmeu se atinge cel mai nordic areal 
viticol al României.  

● Centrele viticole ale regiunii Dealurilor Crişanei şi Maramureşului 
sunt repartizate în trei grupe climatice, din care două sunt dominante şi 
anume: IS0 IH3 IF4 (climat subumed, temperat, cu nopţi foarte reci - 53%) şi 
IS00 IH3 IF4 (climat umed, temperat, cu nopţi foarte reci - 40%). Aceste două 
grupe, plasează unele centre viticole ale acestei regiuni, alături de mari 
podgorii europene: Macon – Franţa, Perugia –  Italia şi Bratislava –  Slovacia. 

● Climatele viticole întâlnite aici sunt în număr de trei, ceea ce înseamnă 
8% din cele 38 de tipuri ce se regăsesc la nivel mondial. 
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