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REZUMAT 
În funcţie de cantitatea utilizată anual (995,8 mil. t în anul 2000), dar şi după multiplele întrebuinţări, fierul este, de departe, cel mai 
important metal al omenirii (pe locul doi se află aluminiul, cu 24,5 mil.t). Rezervele sale mondiale, prezente în domeniul uscatului, 
valorificabile cu actualele tehnologii, sunt de 65 mld.t, iar baza de rezerve, de 100 mld.t de metal. Resursele sunt de peste trei ori 
mai mari faţă de rezerve, iar dacă se ţine cont şi de fierul prezent pe fundul mărilor şi oceanelor, sub formă de cruste şi noduli, 
resursele sale pot fi considerate ca fiind foarte mari. Raportat la producţiile de metal existent în minereuri şi concentrate, la nivelul 
anului 2000, rezervele şi baza de rezerve ajung omenirii timp de 105, respectiv 162 ani. În viitor, prin continuarea cercetărilor 
geologice, resursele totale ale uscatului (236 mld.t metal) vor deveni rezerve, iar gradul de asigurare poate creşte la 382 ani. Ţinând 
cont şi de resursele marine şi oceanice, posibil de valorificat încă de pe acum, se poate ajunge uşor la 1000 ani. În prezent, aproape 
jumătate din necesarul de fier al omenirii este recuperat din deşeuri, fapt ce contribuie în mod substanţial la diminuarea 
consumului de rezerve. Într-un viitor mai îndepărtat, noi tehnologii vor permite extragerea fierului din minereuri cu conţinuturi foarte 
scăzute, din minereuri aflate la adâncimi mai mari în scoarţă (actualmente, fiind destul de ieftin, fierul se exploatează de obicei în 
carieră) sau din minereuri de alt tip. Cantitatea recuperată din deşeuri, tot mai numeroase şi greu de gestionat, va creşte 
substanţial, asigurând cea mai mare parte din necesarul de fier al omenirii. 
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ABSTRACT 
Depending of the early quantity (995,8 mil. t in 2000 year) consumed but and depending of multiple utilizations, the iron is the most 
important metal of humanity (at the second place is aluminum, wits 25,5 mil.t). Iron world-wide reserves, extant in the land area, 
utilizable with current technologies, there are 65 billions t and reserves base 100 billions t of metal. The resources are 195 billions t, 
but, if is considered and the iron on the depth of seas and oceans, like crusts and concretions, the resources can be considerate very 
big. Warring with metal productions extant in iron ores and concentrates, at 2000 year level, the reserves and reserves base can be 
used 105 years, and 162 years respectively. In the future, as a results of geological research, the iron total resources of the land 
area (236 billions t metal) will became reserves and insurances degree with reserves can increases at 382 years. Depending of all 
resources, from land and sea or oceanic areas, possible of use as early as present moment, insurance degree with reserves 
becomes approximately 1000 years. Today’s, over half from the humanity’s iron necessary is recovered from refuse. This fact 
contributes to the reserves consumption diminution, in substantial mode. In the far future, new technologies will permit the iron 
extraction from ores with low metal contents, from ores existent at bigger depths in the land crust (in present, usually, iron is 
exploited in quarry because it has a low value) or from another ore type. The quantity recovered from refuse, more and more big and 
heavy of stockpiled, will substantially grow and will assure the iron necessary of the humanity. 
 

1. INTRODUCERE 

În funcţie de cantitatea care se utilizează anual, 
dar şi după multiplele întrebuinţări, fierul este cel 
mai important metal al omenirii. Pentru a se vedea 
importanţa metalelor şi locul fierului printre acestea, se 
dau în continuare producţiile de metale obţinute în 
anul 2000 (în mil. t): Fe = 995,8; Al = 24,5; Cu = 14; 
Mn = 8,5; Zn = 7,5; Cr = 5,7; Ti = 4,7; Pb = 3,1 
Ni = 1,1; Sn = 0,22; Sr = 0,19; Mo = 0,13; Sb = 0,10; 
TR (pământuri rare, cu 17 metale) = 0,065;  
Nb-Ta = 0,052; V = 0,037; As = 0,036; Co = 0,034; 
Li = 0,024; Cd = 0,017; Ag = 0,016; Bi = 0,0033; 
Au = 0,0024; Hg = 0,0020; Se = 0,0017;  
Be = 0,00033; metale platinice (Pt, Ir, Os, Rh, Ru, 
Pd) = 0,00025; Te = 0,00020; In = 0,00015; Ge = 
= 0,000039; Re = 0,000025; Tl = 0,000015; Ga = 
= 0,000013 etc. 

Producţia de fier a crescut în ritm alert. De exemplu, 
luând în considerare numai fierul produs sub formă 
de otel brut, producţia sa a crescut de la 587,7 mil. t, 
în anul 1970, la 849,6 mil. t, în anul 2000, şi îşi 
continuă evoluţia ascendentă. Se cunosc resurse foarte 
importante de fier, care, comparativ cu resursele altor 
metale, se găsesc într-un număr mai mare de ţări, cu 
o răspândire relativ uniformă din punct de vedere 
geografic. 

2. CONSTITUENŢII RESURSELOR  
DE FIER 

Fierul se găseşte sub formă de minerale metalice, în 
care metalul apare combinat cu alte elemente chimice. 
De obicei, alături de mineralele de fier apar şi mineralele 
altor elemente chimice, în diferite proporţii, care în 
procesul de obţinere a metalului trebuie îndepărtate, 
împreună constituind ceea ce se numeşte minereu. 

Minerale de fier. Din cele peste 390 de minerale 
care conţin fier, numai 12 sunt folosite de obicei pentru 

obţinerea metalului. Uneori se mai pot folosi şi altele, 
dacă, în cadrul resursei, se găsesc în proporţii importante. 
Principalele minerale din care se extrage metalul sunt: 
hematit, magnetit, limonit, siderit, goethit, pirită, pirotină, 
ilmenit, magnezio-ferit, ankerit, chamosit, thuringit. 

Minereuri de fier. Ca orice minereu, minereurile de 
fier sunt constituite din minerale utile, minerale sterile, 
minerale asociate. Cele utile, care conţin fier, au fost 
anterior prezentate. Din acestea, prin tehnologii adec-
vate, se obţine metalul. 

Mineralele sterile, numite şi minerale de gangă, sunt 
de obicei nefolositoare, însoţind mineralele utile din mi-
nereu. Ele diferă de la un minereu la altul, dar, de obicei 
sunt reprezentate prin cuarţ, calcit, dolomit, feldspat, 
epidot, hornblendă, granaţi, baritină, gips etc. Minerale-
le asociate, după cum influenţează procesul metalurgic, 
pot fi favorabile, dăunătoare, îngreunătoare. 

Daca se ia în considerare compoziţia mineralogică 
(minereul de fier predominant), se pot distinge ca fiind 
mai importante minereurile sideritice, limonitice, hema-
titice şi magnetitice. De mai mică importanţă sunt cele 
ankeritice, chamositice şi thuringitice. Toate acestea sunt 
minereuri simple, dar există şi minereuri complexe, 
care, pe lângă fier, mai conţin şi un alt metal. 

3. TIPURILE DE RESURSE ŞI MĂRIMEA 
ACESTORA 

 Tipuri de resurse. În accepţiunea internaţională 
(US Bureau of Mines şi US Geological Survey, 1980), 
resursele sunt concentraţii naturale de materiale solide, 
lichide sau gazoase, aflate pe sau în crusta Pământului, 
în astfel de forme şi cantităţi care să permită ca extracţia 
economică din ele a unor mărfuri să fie curent sau po-
tenţial fezabilă. Într-o altă definiţie, resursele minerale 
sunt cantităţi de substanţe minerale, aflate la dispoziţia 
omenirii, necesare supravieţuirii şi evoluţiei acesteia, 
care pot fi valorificate actual sau în perspectivă (Mari-
nescu, 2003). Adăugând cuvintele „de fier” după termenul 
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„resursele”, în prima definiţie şi înlocuind termenul 
„minerale” cu „de fier”, se obţin trei definiţii comple-
mentare a ceea ce înseamnă resursele acestui metal. 

După gradul de cunoaştere, resursele sunt identificate 
şi nedescoperite. Cele identificate au localizarea geo-
grafică şi geologică, condiţiile de zăcământ şi calitatea 
bine cunoscute, determinate sau estimate cu grade de 
certitudine ridicate, în urma activităţilor şi lucrărilor de 
cercetare geologică (US Bureau of Mines şi US Geolo-
gical Survey, 1980). Ele sunt împărţite în demonstrate 
(cu existenţa dovedită prin foraje şi lucrări miniere) şi 
presupuse (estimate că există în extinderea celor de-
monstrate). După posibilitatea valorificării, resursele 
sunt economice (pot fi oricând valorificate din punct de 
vedere tehnic sşi economic), marginal-economice (se 
găsesc la limita valorificării rentabile) şi subeconomice 
(nevalorificabile, în mod rentabil, la momentul actual). 

Dacă se iau în considerare ambele criterii, gradul de 
cunoaştere şi posibilitatea valorificării, concomitent, se 
pot separa din resurse, rezerve şi baza de rezerve. Prin 
rezerve se înţelege acea parte a resurselor demonstrate, 
care este posibil de valorificat, din punct de vedere 
tehnic şi economic, la momentul actual (se extind peste 
resursele economice). Baza de rezerve este constituită 
din resursele demonstrate, ca grad de cunoaştere şi din 
resursele economice, marginal-economice şi o mică parte 
din cele subeconomice, ca posibilitate a valorificării 
(US Bureau of Mines şi US Geological Survey, 1980).
  

Mărimea resurselor. Conţinutul mediu din scoarţă 
al acestui metal, exprimat în procente de greutate 
(clark-ul), calculat de Rankama şi Sahama (în paranteză, 
după Fersman), este în jur de 5,00 % (4,20 %) Fe, iar 
conţinutul minim exploatabil al minereurilor sale este în 
jur de 20–25 % Fe (Ionescu, 1984). Rezultă că, pentru a 
constitui resurse, acest metal trebuie să se găsească sub 
formă de acumulări în care s-a îmbogăţit, prin procese 
geologice de concentrare, de 4–5 ori (5–6, luându-se în 
considerare clark-ul după Fersman). Conţinutul mediu 
al minereurilor exploatabile este în jur de 40–50 % Fe, 
iar al minereurilor bogate, peste 50 % (Ionescu, 1984), 
deci în aceste situaţii îmbogăţirea a fost de 8–10 (9–
12) ori, respectiv de peste 10 (12) ori. 

Resursele totale (identificate şi nedescoperite) de fier 
ale uscatului erau considerate a fi, în anul 1995 (Mineral 
Commodity Summaries) de aproximativ 800 mld. t de 
minereu, conţinând peste 236 mld.t de metal. Rezervele 
sunt estimate la aproximativ 150 mld.t minereu, conţi-
nând 65 mld.t de metal, iar baza de rezerve este la nivelul 
a 230 mld.t de minereu (100 mld.t). Cele mai importante 
rezerve se găsesc în ţările CSI (Rusia, Ucraina, Kazah-
stan), în Australia, Brazilia, Canada, Africa de Sud, SUA, 
India, China, Suedia, Venezuela, Liberia, Franţa, Anglia, 
Congo, Guineea, Gabon, Coasta de Fildeş, Angola, 
Algeria, Peru, Chile, Germania, Spania, Norvegia. 

Dacă se iau în considerare şi cantităţile de fier pre-
zente pe fundul mărilor şi oceanelor, sub formă de 
cruste şi noduli (conţinând şi mult fier, pe lângă alte 
metale), resursele totale de care dispune omenirea sunt 
foarte mari (Marinescu, 2004). 

4. CONSUMUL DE REZERVE, GRADUL  
DE ASIGURARE CU REZERVE 

Producţia mondială de minereu şi concentrate. 
Rezervele se consumă în procesul de exploatare. Dacă 
producţia mondială de minereu şi concentrate a fost în 
anul 1970 de 750,6 mil.t., în anul 1985 a ajuns la 
841,8 mil.t, iar în anul 2000 ea a atins 961,2 mil.t. 
Cele mai importante producţii din anul 2000 s-au în-
registrat în Brazilia (208,8 mil.t), Australia (176,3), 
China (105,3 mil.t), Rusia (86,6), India (76,0), SUA 
(63,1), Ucraina (55,7), Canada (35,9), Africa de Sud 
(33,7), Suedia (20,6), Venezuela (17,4), Kazahstan 
(14,9), Mexic (12,7), Iran (12,4), Mauritania (11,4). 

Deoarece minereurile şi concentratele pot avea di-
ferite conţinuturi în fier, mai reprezentativă decât 
producţia de minereu şi concentrate este producţia de 
fier recuperabil conţinut în minereurile şi concentratele 
obţinute în urma exploatării şi prelucrării resurselor. 
Aceasta a crescut de la 552,8 mil.t în anul 1991 la 607,1 
mil.t în anul 1995 şi a atins 617 mil.t în anul 2000. 
Evoluţia producţiei, în perioada 1980–2000, se poate 
vedea în figura 1. 
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 Fig. 1. Evoluţia producţiei de fier conţinut în minereurile  Fig. 2. Evolutia producţiei mondiale de oţel brut, 
 exploatate la nivel mondial, în perioada 1980–2000.  în perioada 1970–2000. 
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Gradul de asigurare cu rezerve. Dorindu-se să se 
ştie pentru ce perioadă de timp vor ajunge rezervele 
cunoscute în prezent la nivel mondial şi când trebuie 
intensificată cercetarea în vederea creşterii lor, se 
calculează un indicator denumit gradul de asigurare cu 
rezerve a producţiei (mai simplu, gradul de asigurare cu 
rezerve), durata de exploatare sau raportul rezerve/pro-
ducţie: 

RGa
P

=  [ani] 

unde: Ga este gradul de asigurare cu rezerve;  
R – rezerva de minereu [t];   
P – producţia anuală de minereu [t/an]. 

 Acest indicator este aproximativ, deoarece, pe de o 
parte rezervele nu se extrag în totalitate (de exemplu, o 
parte însemnată a rezervei rămâne pentru totdeauna 
imobilizată în pilieri de protecţie a unor obiective, în 
zone intens tectonizate, în zone avariate sau cu structuri 
geologice locale foarte complicate şi necunoscute îna-
inte de exploatare, ori se risipeşte pe vatra abatajelor şi 
de-a lungul căilor de transport), iar, pe de altă parte, 
producţia luată în calcul este cea a ultimului an, ne-
ştiindu-se exact cum va evolua în viitor. 

Cu toată precizia sa discutabilă, indicatorul este sufi-
cient de exact pentru a servi la efectuarea de prognoze 
pe zeci (uneori sute) de ani şi de a orienta intensitatea 
cercetărilor din domeniu. Astfel, la nivelul anului 2000, 
ţinând cont de cele 65 mld.t rezerve mondiale de metal 
şi o producţie de 617 mil.t metal conţinut în minereurile 
extrase şi concentratele obţinute în urma preparării 
minereurilor, rezultă că gradul de asigurare cu rezerve 
al omenirii este de aproximativ 105 ani. Dacă în loc 
de rezerve se ia în considerare baza de rezerve, de 
100 mld. t metal, gradul de asigurare cu rezerve de 
metal creşte la 162 ani. 

5. VALORIFICAREA MINEREULUI  
DE FIER 

Pentru a putea fi obţinut în mod economic, în furnale, 
fierul trebuie să fie prezent în minereuri la concentraţii 
de cel putin 50 %. Dacă minereurile au conţinuturi mai 
mici, ele sunt supuse operaţiilor de preparare (în princi-
pal concentrare) până se obţin concentrate cu minimum 
50 % metal. Concentratele sunt adesea sub formă de 
pelete sau de sinter. 

Producţia mondială de fontă. Prin topirea minereu-
rilor şi concentratelor de fier, precum şi a concentratelor 
altor metale care conţin şi fier, rezultă fonta. Producţia 
totală de fontă (în paranteză, cea folosită la obţinerea, 

prin turnare, a produselor, nu pentru fabricarea oţelului) 
a crescut de la 421,6 mil.t în anul 1970 la 500,7 mil.t în 
anul 1980 şi a atins 574,5 (16,9) mil.t în anul 2000. 

Producţia mondială de oţel brut. Din anul 1970, 
când s-au obţinut 587,7 mil.t, producţia de oţel brut a 
omenirii a crescut la 708,9 mil.t în anul 1980 şi a atins 
849,6 mil.t, la nivelul anului 2000. Evoluţia producţiei 
mondiale de oţel brut, pe aceasta perioadă, este 
prezentată în figura 2. 

În anul 2000, cele mai importante producţii (peste 
10 mil. t) au fost obţinute de China (127,2 mil.t), Japo-
nia (106,4), SUA (101,8), Rusia (59,1), Germania 
(46,4), Coreea de Sud (43,1), Ucraina (31,8), Brazilia 
(27,9), India (26,9), Italia (26,7), Franţa (21,0), Taiwan 
(16,9), Canada (16,6), Spania (15,8), Marea Britanie 
(15,1), Turcia (14,3), Belgia (11,6), Polonia (10,5). 

6. COMERŢUL CU MINEREURI  
ŞI CONCENTRATE DE FIER 

Importul de minereuri şi concentrate. De la 317,5 
mil.t în anul 1970, importul a crescut susţinut, ajungând 
la 501,9 mil.t, în anul 2000. Cele mai importante ţări 
importatoare (peste 10 mil.t) au fost, la nivelul anului 
2000, următoarele: Japonia, China, Germania, Coreea de 
Nord, Franţa, Italia, Marea Britanie, SUA, Taiwan, Belgia. 

Exportul de minereuri şi concentrate. Dacă în anul 
1970 valoarea exportului era de 2,6 mld.$, ea a crescut 
substanţial, atingând în anul 2000 aproximativ 9,3 mld.$. 
Principalele ţări exportatoare au fost Australia, Brazilia, 
India, Canada, Rusia, Ucraina, Suedia, Mauritania. 

7. VALORIFICAREA DEŞEURILOR  
DE FIER 

Nu toată producţia de fier provine din rezervele 
existente în zăcăminte, o parte substanţială se obţine şi din 
valorificarea deşeurilor (fierului vechi), fapt ce determină 
o diminuare a consumului de resurse. Din deşeuri, oţelul 
se obţine mult mai ieftin şi cu mai puţin efort decât din 
exploatarea zăcămintelor de minereuri. În unele ţări, din 
deşeuri asigură peste 50 % din necesarul de fier. 

8. CONCLUZII 

Fierul este cel mai important metal al omenirii, con-
sumându-se în cantităţile cele mai mari. Rezervele sale 
mondiale, prezente în domeniul uscatului, valorificabile 
cu actualele tehnologii, sunt de 65 mld. t, iar baza de 
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rezerve, 100 mld.t de metal. Resursele sunt de aproape 
trei ori mai mari, iar dacă se ţine cont şi de fierul 
prezent pe fundul mărilor şi oceanelor, sub formă de 
cruste şi noduli, resursele sunt foarte mari. Raportat la 
producţiile de metal existent în minereuri şi concen-
trate, la nivelul anului 2000, rezervele şi baza de 
rezerve ajung omenirii timp de 105, respectiv 162 ani. 

În viitor, resursele totale ale uscatului (236 mld.t 
metal) vor deveni rezerve, iar gradul de asigurare este 
de 382 ani. Ţinând cont şi de resursele marine, se 
poate ajunge uşor la 1000 ani. 

În prezent, aproape jumătate din necesarul de fier al 
omenirii este recuperat din deşeuri, fapt ce contribuie în 
mod substanţial la diminuarea consumului de rezerve. 
Într-un viitor mai îndepărtat, noi tehnologii vor permite 
extragerea fierului din minereuri cu continuţuri foarte 
scăzute sau aflate la adâncimi mai mari în scoarţă, iar 
cantitatea recuperată din deşeuri va creşte substanţial. 
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