
Analele Universit ii ,, tefan Cel Mare” Suceava Sec iunea Silvicultur  Serie nou  – nr. 1/2003 
 

 13

 
Contribu ii la energetica scurgerii toren iale 

 
 

Francisc GRUDNICKI 

1. Scurgerea toren ial  – materie i energie 
 

Suprafa a terestr  este supus  în permanen  model rii, datorit  proceselor 
morfogenetice, care creeaz  diverse forme de relief. Aceast   modelare se 
desf oar  în spa iu i timp, sub ac iunea materiei purt toare de energie. 

Energiile ce pun în mi care i între in aceste procese naturale, sunt foarte 
variate, determinând diversitatea spa io-temporal  i dinamismul fenomenelor 
aferente. Totalitatea acestor energii este definit  ca energie morfodinamic . 

Bazinele hidrografice toren iale sunt considerate sisteme cibernetice 
deschise, în care au loc în permanen  intr ri i ie iri de materie i energie. Astfel 
aceste bazine sunt receptoare de input-uri i de energie poten ial  i energie 
cinetic  de la precipita ii i output-uri de ap , aluviuni i material dizolvat, cu 
energiile corespunz toare. 

Unul dintre agen ii cei mai activi i agresivi de modelare a scoar ei terestre 
este apa, ca transportor principal de materie i energie, datorit  r spândirii 
acesteia, dar mai ales a dinamismului ei deosebit. 

Modelarea versan ilor i albiilor de c tre ap , este unul dintre procesele 
morfogenetice cele mai r spândite. Scurgerea toren ial , datorit  energiei pe care o 
poart , exercit  o ac iune de erodare continu  a suprafe ei adiacente. Materialul 
erodat este transportat pe versan i i în albii, faza final  fiind sedimentarea 
acestuia. Rezult  c  scurgerea toren ial  face parte din hidromorfogenez  ca 
proces de contact, cu caracteristici hidrologice, geomorfologice i hidraulice 
specifice. 

În acest context, se impune o cercetare sistemic  a scurgerii toren iale, prin 
selectarea i îmbinarea metodelor adecvate, cu includerea i interpretarea 
energetic  a acestor fenomene naturale. 

 
2. Caracteristicile scurgerii toren iale  
 
2.1. Sursele de ap  ale scurgerii toren iale  
 
Sursele de ap  ale scurgerii toren iale provin din ploile toren iale, topirea 

z pezilor, sau ambele simultan, în func ie de anotimp. 
Sursa cea mai frecvent  este apa provenit  din ploile toren iale. Ac iunea 

pic turilor de ploaie se manifest  în prima faz  cu impactul acestora cu suprafa a 
solului, producând dislocarea i împr tierea particulelor solide, ca faz  ini ial  a 
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eroziunii. Acestei eroziuni se opun for ele de frecare i de coeziune, dar în special 
gradul de acoperire cu vegeta ie.  

Cantitatea de ap  ce se scurge efectiv pe versan i i în albii, rezult  din 
bilan ul ploilor toren iale exprimat prin rela ia 1: 

IZPSc       (1) 
unde   

Sc reprezint  cantitatea de ap  ce se scurge; 
P  - cantitatea de ap  a ploii; 
Z - reten ia superficial ; 
I  - infiltra ia apei în sol. 

În bilan ul de mai sus, evapora ia se poate neglija, aceasta nefiind 
semnificativ  în cazul ploilor toren iale. 

 
2.2. Scurgerea toren ial  în procesul toren ial 
 
În bazinele hidrografice toren iale, scurgerea, eroziunea, transportul 

materialului erodat i sedimentarea acestuia au caracteristici specifice, atât din 
punct de vedere hidrologic i hidraulic, cât i sub aspectul efectelor de modelare a 
reliefului. De aceia, în limbajul de specialitate, în cazul toren ilor, acestor termeni 
li se adaug  termenul de toren ial( ), de exemplu scurgere toren ial . 

Aceste patru fenomene se numesc fenomene toren iale care datorit  
condi ion rii lor reciproce, constituie un proces unic, deosebit de complex, 
denumit proces toren ial (fig. 1). 

 

 

PROCES 
TOREN IAL 

FENOMENE 
TOREN IALE 

Scurgere 
toren ial  

Eroziune 
toren ial  

Transport 
toren ial 

Sedimentare 
toren ial  

 
Figura 1. Proces toren ial 
Figure 1. Torrential process 
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Dintre cele patru fenomene cel mai reprezentativ este scurgerea toren ial  
sinonim  cu viitura toren ial , termeni folosi i într-o accep iune restrâns  cu  
proces toren ial.  

Aceast  accep ie se justific , dac  se ine seama c  scurgerea toren ial  este 
componenta fundamental  a procesului toren ial, f r  de care acest proces nu poate 
avea loc. 

 
2.3. Caracteristica spa io-temporal  a scurgerii toren iale  
 
Într-un bazin hidrografic toren ial, în timpul ploilor au loc în spa iu i în timp 

urm toarele scurgeri: 
- Scurgerea de suprafa  (areal ) pe versan i sau scurgerea difuz  

pe versan i, care are ca efect eroziunea de suprafa , distrugând 
stratul de sol, antrenându-l în scurgerile concentrate. 

- Scurgerea concentrat  pe versan i având ca efect eroziunea în 
adâncime , respectiv de genez  a proceselor de ravenare, prin crearea 
forma iunilor toren iale minore: rigole, oga e, ravene. 

- Scurgerea concentrat  în albii ca etap  calitativ superioar  a 
scurgerii concentrate, ducând la forma iuni toren iale majore: 
toren i, pâraie toren iale. 

În timpul ploilor în bazin au loc simultan cele trei scurgeri. 
 
2.4. Caracteristicile fizice ale apei din scurgerile toren iale  
 
Apa pluvial  în contact cu terenul, în mi carea sa turbulent , prin eroziune, 

se încarc  cu materiale dislocate i substan e dizolvate, formând un amestec, 
devenind astfel un fluid polifazic. 

Neglijând îns  substan ele dizolvate care particip  la constituirea lichidului 
polifazic, doar sub form   molecular , consider m apa curg toare ca fiind lichid 
bifazic, ca mediu continuu, neomogen i anizotrop, format din faza lichid  ca 
mediu continuu de dispersare i faza solid  ca mediu dispersat, separat de 
suprafe e continue.  

Rezult  c  debitul lichid dintr-o sec iune de calcul con ine i o component  
solid  care schimb  propriet ile acestuia, printre care i cele energetice. 

În scurgerea toren ial  turbiditatea sau coeficientul de înc rcare a apei cu 
aluviuni ajunge la valori foarte mari. Urmare a eroziunii de suprafa  i în 
adâncime, apele se încarc  cu aluviuni de toate m rimile, de la frac iuni de argil  
i nisip, pân  la transformarea scurgerilor în curen i de lav  noroioas  cu greutatea 

volumetric  a amestecului ap  plus aluviuni de 1,5…1,8 ori mai mare ca a apei 
limpezi, sau în curen i de ap  de piatr  cu con inut predominant de pietri  i 
bolovani de piatr . 

În timpul scurgerii toren iale propriet ile fizice ale apei (densitatea, 
greutatea specific , vâscozitatea, etc.) prezint  o variabilitate spa io-temporal  cu 
influen  pregnant  asupra transform rilor energetice din bazin. 
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2.5. Caracteristicile hidrodinamice ale scurgerii toren iale 
 
For ele care determin  fenomenele toren iale  
 

Fenomenele toren iale se datoreaz  ac iunii unor for e motrice i for e 
rezistente. 

For a motric  o constituie gravitatea care ac ioneaz  direct asupra maselor 
friabile prin intermediul apei, respectiv prin for a de presiune dinamic  (for a 
hidrodinamic ) a curentului.  

Deplasarea apei i a maselor erodate rezult  din diferen ele de niveluri 
gravita ionale (niveluri energetice) care imprim  scurgerii energii cinetice foarte 
mari. 

For ele rezistente sunt: greutatea proprie a particulelor care depinde de 
dimensiune i densitate; for a de frecare exterioar  dintre masa deplasabil  i 
suprafa a aferent ; for a de frecare interioar  dintre elementele componente ale 
masei friabile.  

Aceste for e determin  pierderi de energie cinetic  cu efectele aferente. 
 
Înc rcarea apei cu aluviuni i transportul aluviunilor  
 

Cantitatea de aluviuni antrenate de ap  influen eaz  sensibil energetica 
scurgerii toren iale. 

Literatura de specialitate folose te dou  no iuni: 
- competen a albiei – reprezentat  prin valoarea maxim  a diametrului 
aluviunilor ce se pot transporta; 
- capacitatea albiei – reprezentat  de cantitatea total  de material 
transportat. 
Aceste dou  propriet i sunt variabile spa io-temporal i sunt reprezentate de 

valori medii în cazul cursurilor de ap . În cazul scurgerilor toren iale, ambele 
propriet i au valori mari în zonele montane.  

Când raportul dintre for ele de antrenare i de rezisten  este subunitar, 
particulele sunt în stare de repaus. Când acest raport se men ine în jurul unit ii, 
particulele sunt în echilibru instabil, acesta fiind starea critic  de antrenare. Când 
raportul devine supraunitar, încep mi carea pe fundul albiei continuând cu 
mi carea în suspensie. 

Teoriile de hidraulica antren rii hidrodinamice a aluviunilor se diferen iaz  
prin elementele de baz  luate în considerare: efortul tangen ial critic, viteza critic  
de antrenare, debitul critic, portan a, etc.  

Suspensia aluviunilor se datoreaz  i for elor determinate de turbulen  i 
este înlesnit  de pulsa ii i vârtejuri. 

La începutul antren rii particulelor în mi care, se consum  o parte din 
energia apei, reducându-se intensitatea turbulen ei. Dar odat  aflându-se în 
mi care, particulele având greutate specific  mare dispun de energie proprie i 
ac ioneaz  la rândul lor asupra mesei de ap .  

Teoriile transportului aluvionar se bazeaz  pe concepte parametrice, 
energetice, statistice, etc. Pe parcursul scurgerii când raportul dintre for ele de 



Analele Universit ii ,, tefan Cel Mare” Suceava Sec iunea Silvicultur  Serie nou  – nr. 1/2003 
 

 17

antrenare i de rezisten  devine iar subunitar, se ajunge la o alt  vitez  critic , 
adic  viteza de sedimentare. 

Hidraulica mi c rii aluviunilor în suspensie, demonstreaz  c  atunci când 
materialul este transportat în stare de suspensie pierderile de sarcin  sunt egale cu 
ale unui lichid omogen. 

Gradul de omogenitate, respectiv distribu ia aluviunilor în adâncime este 
func ie de diametre i densit i, fiind variabil  de la suprafa  cu dimensiuni micii, 
spre fund acestor zone, ele succedându-se permanent în spa iu i timp. 

În practica hidrologic  fluidul bifazic ap  plus aluviuni în suspensie, poate fi 
considerat ca un lichid cu greutatea specific  egal  cu cea a amestecului. 

 
Caracteristicile hidraulice ale scurgerii toren iale  
 

Scurgerea toren ial  este o mi care: 
- în regim rapid (toren ial) dup  criteriul Froude (Fr. > 1) 
- eterogen  – dup  criteriul m rimii vitezei relative; 
- turbulent  – dup  regimul de mi care al fluidului purt tor; 
- nepermanent  – dup  criteriul varia iei în timp a parametrilor presiune 
i vitez ; 

- cu suprafa  liber  – dup  conturul tubului de curent; 
- neuniform  – dup  modul de desf urare a liniilor de curent; 
- pulsatorie – datorit  caracterului turbulent al mi c rii; 
- cu debite – care au cre teri bru te, maximele putând fi atinse chiar i în 
câteva minute. 

 
3. Energetica scurgerilor toren iale 

 
Baza energetic  a hidromorfogenezei este constituit  din transformarea 

surplusului de energie poten ial  în energie cinetic . 
În contextul mi c rii apei, se deosebesc urm toarele modalit i de ac iune 

prin intermediul: 
- energiei de impact a pic turilor de ploaie; 
- energiei scurgerii de suprafa  pe versan i; 
- energiei scurgerii concentrate pe versan i; 
- energiei scurgerii concentrate în albii; 
 
3.1. Energia de impact a pic turilor de ploaie 
 
Energia cinetic  (ec) a unei pic turi de ploaie este (2): 
 

2

2mvec         (2) 
 

unde  m reprezint  masa unei pic turi de ploaie;  
v - viteza de impact la nivelul terenului. 
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Vitezele limit  de c dere a pic turilor de ploaie în atmosfer  calm  (Gun, 
Knizer, Laws) variaz  de la 2,1m/s pentru diametre de 0,5 mm la 9,2m/s pentru 
diametre de 6 mm. Vitezele se modific  substan ial în condi ii de vânt mai ales 
când acesta sufl  în rafale. 

Energia cinetic  a pic turilor de ploaie este mult mai mare decât a cantit ii 
de ap  echivalent  care se scurge pe versant. 

Energia cinetic  a ploii este egal  cu suma energiilor pic turilor (3): 

2

2
ii

cp
vmE        (3) 

efectul impactului depinde de m rimea i distribu ia pic turilor, direc ia i 
intensitatea ploii, viteza de impact, vulnerabilitatea solului. 

 
3.2. Energia apei în curgere cu suprafa  liber  
 
Fluxurile de energie într-o sec iune transversal  a unei albii, în mi care 

uniform , sunt (fig. 2): 
- fluxul de energie al curentului (Ez) (4):

)
2

(
2

g
VhzQEz       (4) 

- fluxul de energie al sec iunii (Eh) (5): 

)
2

(
2

g
VhQEh       (5) 

Unde: 
  reprezint  greutatea specific  a apei;  

Q  - debitul; z = diferen a de nivel dintre un plan de compara ie  
inferior planului ce trece prin fundul sec iunii de albie;  

h  - adâncimea sec iunii;  
coeficientul lui Coriolis;  

V - viteza medie de mi care a curentului în sec iune; g = accelera ia 
gravita ional ; 

)( hzQEzp  este fluxul de energie poten ial  a curentului; 
QhEhp  este fluxul de energie poten ial  a sec iunii. 

Fluxul de energie cinetic  (dinamic ) (Ec) este (6): 

2

3
32

222 gA
QAV

g
QV

g
Ec      (6) 

deoarece (7)  
VAQ        (7) 

Fluxul de energie cinetic  este aceia i pentru curent i sec iune. Fluxul total 
de energie al curentului (Ez) respectiv al sec iunii (Eh), a a cum rezult  din rela iile 
(4) i (5), este dat de suma energiei poten iale i energiei cinetice. 



Analele Universit ii ,, tefan Cel Mare” Suceava Sec iunea Silvicultur  Serie nou  – nr. 1/2003 
 

 19

PCH

PCZ

h

z

V /2g2

A

A’

V

I

J

i = I = J = tg 

A

 
 
Figura 2. Curgerea cu suprafa  liber  
Figure 2. Free surface flow 
 
3.3. Caracteristicile parametrice ale scurgerii toren iale 
 
Scurgerea toren ial  i efectele ei depind de intensitatea fluxurilor energiei 

cinetice i durata acestora, în condi iile specifice ale fiec rui bazin hidrografic 
toren ial. 

Parametrii fluxului energiei cinetice au o mare variabilitate spa io-temporal, 
datorit  caracteristicilor scurgerii toren iale men ionate. 

 
Coeficientul lui Coriolis ( ) 
 

Coeficientul lui Coriolis depinde mai ales de caracteristicile hidraulice ale 
mi c rii lichidului bifazic. La cursurile de ape toren iale valorile acestui coeficient 
sunt: minim  1,15, medie 1,30 i maxim  1,50. 

 
Greutatea specific  ( ) 
 

Greutatea specific  a fluidului bifazic (ap  + solid) depinde de concentra ia 
fazei solide i caracteristicilor fizice ale acesteia. În timpul scurgerii toren iale 
greutatea specific  cre te de la cea a apei limpezi la una maxim , func ie de 
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capacitatea de erodare i transport a scurgerii. Pe m sura sediment rii aluviunilor 
greutatea specific  scade pân  la ap  limpede. 

Pentru cuantificarea greut ii specifice a fluidului bifazic, vom folosi o 
greutate specific  echivalent  ( ) determinat  func ie de concentra ia fazei solide 
(8): 

appa       (8) 
unde: 

a   este greutatea specific  a apei limpezi; 
p este greutatea specific  a fazei solide; 
p este coeficientul de înc rcare cu aluviuni a curentului cu volum solid 

(9): 

Q
Qp

p        (9) 

unde: 
Qp este debitul volumic al fazei solide (m3/s), 
Q este debitul lichid de fapt al fluidului bifazic (m3/s). 

În practic , coeficientul de înc rcare se ia între 0,2…0,4. 
 
Debitul (Q) 
 

Debitul scurgerilor toren iale se modific  spa io-temporal în func ie de 
intensitatea i durata ploii, coeficientul de scurgere, capacitatea de erodare i 
transport, etc. 

Cunoa terea debitelor maxime de viitur , este deosebit de important  pentru 
determinarea fluxurilor de energie cinetic  maxime i a efectelor acestora, cât i 
pentru proiectarea unor lucr ri de maxim  eficien . 

Pentru determinarea debitelor sunt cunoscute foarte multe metode (directe 
sau indirecte) i diverse formule. La noi în ar  în activitatea de proiectare se 
folose te formula ra ional  (10): 

SicQ         (10) 
unde: 

c reprezint  coeficientul de scurgere; 
i - intensitatea ploii; 
S - suprafa a luat  în considerare. 

Pentru coeficientul de scurgere i intensitatea ploii, de asemenea sunt 
cunoscute diverse metode. 

Debitul într-o sec iune de calcul se poate determina i cu rela ia (7) dac  se 
cunoa te sec iunea udat  i viteza. 

 
Viteza medie (V) 
 

Viteza medie într-o sec iune depinde de pant  (I), sec iunea udat  (A), 
perimetrul udat (P), raza hidraulic  (R=A/P), rugozitate (C), coeficientul de 
toren ialitate (Kt). 
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Viteza se poate determina prin m sur tori directe sau cu formule ca de 
exemplu (11): 

A
QV        (11) 

 

Sau cu formula lui Chézy corectat  cu coeficientul de toren ialitate (Kt) (12): 
 

RICKV t        (12) 
 

În timpul viiturilor toren iale antrenarea i transportul aluviunilor necesit  un 
consum de energie cinetic . În acest caz viteza de scurgere se mic oreaz  în 
compara ie cu cea a apei limpezi. Acest fapt impune corectarea coeficientului de 
vitez  Chézy (C) cu coeficientul de toren ialitate Kt care este subunitar. Acest 
coeficient rezult  din aplicarea principiului conserv rii impulsului (13): 

 

1a

appa

a
tK      (13) 

 
3.4. Energia cinetic  a scurgerii de suprafa  pe versan i 
 
Apa acumulat  pe suprafa a versan ilor, capabil  s  se scurg , este înc rcat  

cu energie poten ial , care se transform  în energie cinetic  prin fenomenul 
scurgerii. 

La început, aceast  scurgere este sub forma pelicular  difuz , laminar , cu 
energie insuficient  pentru eroziune i transport. În continuare scurgerea laminar  
se transform  în scurgere turbulent , având capacitatea de denudare a versantului. 

Debitul fazei solide, respectiv a coeficientului de înc rcare depinde de 
intensitatea eroziunii de suprafa  (e0……e4). 

 
3.5. Energia cinetic  a scurgerii concentrate 
 
3.5.1. Energia cinetic  a scurgerii concentrate pe versan i 
 

Apa are tendin a de deplasare pe linia de cea mai mare pant , formând la 
început iroiri cu adâncimi sub 0,2m. acestea se transform  în continuare în 
forma iuni toren iale minore. La început se formeaz  rigole (0,2…0,5m) de form  
i durat  variabil , care pot s  i dispar  în perioadele f r  scurgere. 

Cre terea debitelor i vitezelor duce la concentrarea energiilor i la formarea 
oga elor (0,5…2,0m) i a ravenelor cu adâncimi de peste 2,0m ca fenomene de 
eroziune în adâncime (liniar ). 

Eroziunea în ravene este complex  prin mecanismul ei, deoarece produce 
eroziune de fund, eroziune lateral , eroziune regresiv , surp ri de maluri, 
dezechilibrarea versan ilor, deci antrenarea unui volum mare de aluviuni. 

Energia cinetic  a scurgerii concentrate pe versan i este mare datorit  
pantelor mari respectiv a vitezelor mari i a volumului mare de aluviuni antrenate. 
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3.5.2. Energia cinetic  a scurgerii concentrate în albii 
 

A a cum s-a ar tat, scurgerea concentrat  în albii reprezint  etapa calitativ 
superioar  a scurgerii concentrate, ducând la forma iuni toren iale majore ca 
toren ii i pâraiele toren iale. Scurgerea este localizat  în re eaua hidrografic  a 
bazinului. 

În virtutea energiilor pe care le posed  albiile, în acestea are loc o continu  
erodare a suprafe elor adiacente scurgerii cu efectele aferente. 

Debitele în aceste albii cresc datorit  colect rii apei scurse de pe versan i, 
ceea ce duce la sec iuni udate corespunz toare cu vitezele de scurgere aferente. 
Pantele albiilor descresc de la cele secundare la albia principal . 

Cuantificarea energiei cinetice a scurgerii toren iale se efectueaz  în diverse 
sec iuni de calcul ale albiilor i ravenelor. Alegerea acestor sec iuni este func ie de 
caracteristicile specifice ale fiec rei albii. 
Între dou  sec iuni care delimiteaz  un sector de albie notat cu A1 în aval i A2 în 
amonte, energia cinetic  înregistreaz  odat  pierderi datorit  for elor de rezisten  
care se opun curgerii, dar în acela i timp poate s  creasc  ca urmare a cre terii 
debitului. Dac  not m diferen a dintre cele dou  energii cu E = E1-E2 i E>0 
înseamn  c  energia cre te în sectorul respectiv, dac  E = 0 ea r mâne constant , 
iar dac  E<0 energia cinetic  scade. 

Energia cinetic  a scurgerii în albii este variabil  în timp i spa iu. În general 
ea cre te dinspre amonte spre aval, ceea ce nu exclude descre teri pe diverse 
sectoare. Pe por iunea de albie dinafara zonei cu ploaie , energia cinetic  se 
diminueaz  pe traseu datorit  rezisten elor. 

 
3.5.3. Varia ia energiei cinetice func ie de forma bazinului 
 
Forma bazinului hidrografic toren ial influen eaz  substan ial m rimea 

energiei cinetice, deoarece forma determin  variabilitatea unor parametri 
morfometrici de acre depinde energia , ca de exemplu panta albiilor i versan ilor. 

S  consider m un num r de patru bazine hidrografice având formele 
alungit , cerc, p trat i form  turtit . Aceste bazine au aceea i suprafa , aceea i 
energie de relief, aceea i intensitate a ploii, acela i coeficient de scurgere, aceea i 
lungime de re ea hidrografic , aceea i greutate specific  a apei. 

Este evident c  în aceste bazine panta versan ilor i albiilor i în consecin  
viteza scurgerii difer , a a încât i fluxul energiei cinetice difer . 

 
4. Rolul energetic al lucr rilor de amenajare a bazinelor 
hidrografice toren iale 
 
Pentru combaterea i reducerea la minimum a efectelor nefaste ale scurgerii 

toren iale, în bazine se execut  un ansamblu de lucr ri pe versan i i pe re eaua 
hidrografic , constând din lucr ri biologice i hidrotehnice. 

Rolul principal în combaterea efectelor scurgerii toren iale de suprafa  îl au 
lucr rile biologice. Vegeta ia i în special cea forestier , protejeaz  solul de 
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impactul pic turilor de ploaie i mic oreaz  coeficien ii de scurgere datorit  
reten iei i infiltra iei apei în sol. 

Pentru combaterea efectelor scurgerii toren iale concentrate, rolul principal 
revine lucr rilor hidrotehnice transversale, ce se execut  pe forma iunile toren iale 
minore i majore, respectiv pe re eaua hidrografic . 

Lucr rile hidrotehnice transversale (baraje, praguri, traverse) prin 
amplasamentul i func iile lor: 

- diminueaz  debitul solid prin acumularea aluviunilor în bieful amonte; 
- mic oreaz  viteza apei; 
- opresc eroziunea în adâncime; 
- stabilizeaz  malurile prin aterisamente în bieful amonte. 
Lucr rile hidrotehnice longitudinale dirijeaz  curentul de ap  i protejeaz  

malurile de eroziunea lateral . 
Rezult  c  ansamblul lucr rilor duce la reducerea fluxurilor de energie 

cinetic , deci aceste lucr ri sunt de fapt disipatoare ale energiei cinetice a 
scurgerii toren iale. 

 
5. Concluzii 
 
Întru-cât bazinele hidrografice toren iale sunt sisteme dinamice cu intr ri i 

ie iri de materie i energie, în studiul i analiza proceselor toren iale, al turi de 
parametrii morfologici, morfometrici i hidrologici, se impune includerea 
parametrilor energetici, prin fluxurile de energie cinetic , care pun în mi care i 
între in scurgerea toren ial . 

Având în vedere rolul energetic al lucr rilor de amenajare al bazinelor 
hidrografice toren iale, cât i faptul c  dinamismul ridicat al proceselor 
hidromorfogenetice îi corespund fluxuri de energie cinetice mari, în stabilirea 
amplasamentelor i alegerea tipurilor de lucr ri se impune cuantificarea i analiza 
factorilor energetici. 
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Abstract  
 
Contribution to the study of torrential flow energetics  
 
Torrential watersheds are considered opened cybernetic systems, with inputs 

and outputs of matter and energy. 
In this context the paper analyses specific energetic exchanges of torrential 

flow on the versants and hydrographical net, related to transversal hydro technical 
works which function also as energy disperser. 

Keywords: torrential watershed, energetic exchanges, transversal hydro 
technical works. 
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