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Articolul 23 
(1) Pe timpul stării de mobilizare sau al stării de război se utilizează resurse umane, materiale 
şi financiare. 
(2) Resursele umane provin din rândul cadrelor militare în activitate, al poliţiştilor, al soldaţilor 

şi al gradaţilor voluntari, al studenţilor şi al elevilor din instituţiile militare de învăţământ care 
au absolvit anul I, mai puţin cei din colegiile militare liceale, din rândul rezerviştilor, al 
personalului civil din cadrul autorităţilor publice care au atribuţii la mobilizare şi război, precum 
şi din rândul cetăţenilor români care au obligaţii militare sau care pot fi chemaţi să execute 
prestări de servicii în interes public, potrivit legii. 
(3) Pentru asigurarea resurselor umane pe timpul stării de mobilizare sau al stării de război se 
constituie şi se instruieşte, pe timp de pace, rezerva de mobilizare, care cuprinde rezerva 
operaţională şi rezerva generală, aşa cum sunt reglementate în Legea nr. 446/2006 privind 

pregătirea populaţiei pentru apărare. Rezerviştii cuprinşi în rezerva de mobilizare participă la 
exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la solicitarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul 
apărării şi securităţii naţionale. 
(4) Resursele materiale necesare mobilizării forţelor destinate apărării se compun din: 

a) rezervele proprii; 

b) capacităţile pentru apărare, potrivit legii; 

c) rezervele de mobilizare, potrivit legii; 

d) producţia curentă a operatorilor economici; 

e) importuri; 

f) alte resurse prevăzute de lege. 
(5) Rezervele proprii, prevăzute la alin. (4) lit. a), se constituie de către fiecare instituţie cu 
atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, potrivit actelor normative specifice, 
statelor de organizare şi normelor de înzestrare la război, şi cuprind tehnică militară şi 

materiale, în majoritate, produse greu de aprovizionat sau cu ciclu lung de fabricaţie, care se 
asigură din producţia internă sau din import. 
(6) Constituirea rezervelor proprii de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării şi 
siguranţei naţionale se realizează pe baza programelor multianuale şi a resurselor financiare 
alocate în acest sens prin bugetele anuale. 
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