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Rezumat: Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare este o unitate sanitară 

militară, subordonată Direcţiei Medicale, care are ca atribuţiune principală cercetarea 

ştiinţifică pentru protecţia medicală contra armelor de distrugere în masă (ADM) chimice, 

biologice, radiologice şi nucleare (CBRN). Centrul are în compunere şi o unitate specializată de 

cercetare ştiinţifică pentru protecţia medicală contra armelor biologice. Unitatea dispune de 

personal, spaţii, dotare şi proceduri de diagnostic microbiologic. Aceasta organizează, dotează, 

instruieşte şi antrenează Echipa Mobilă de Intervenţie Biologică, o formaţiune medicală 

militară nepermanentă, prevăzută în regulamentele militare, care se activează la ordinul DM 

sau Statului Major General (SMG). Aceasta acţionează independent sau integrat cu alte 

formaţiuni militare sau civile în focarul atacului biologic, la epidemii şi epizootii sau pentru 

antrenament şi instrucţie. 

Echipa se încadrează cu personal specializat, prin cumul de funcţii, având minimum 

3 membri (conform NATO): medic microbiolog, şef echipă, operator; medic epidemiolog 

(veterinar), transmisionist, operator; asistent (subofiţer sanitar), şofer, operator. Dotarea 

trebuie să fie specifică şi adecvată misiunii. La primirea ordinului de misiune (ca urmare a 

solicitării autorităţilor sanitare din zona afectată sau a Echipei Mobile de Intervenţii (EMI) 

CBRN care execută cercetarea in focar), echipa trebuie să fie gata de plecare imediat şi să 

ajungă pe poziţie în maximum 24h. Deplasarea se poate face cu mijloace nespecializate 

(auto, elicopter etc.) sau specializate (autolaborator, laborator mobil). Echipa Mobilă de 

Intervenţie Biologică contribuie la protecţia medicală contra armelor biologice şi a 

bioterorismului. 
 

Cuvinte-cheie: apărare CBRN; agenţi biologici; echipa mobilă de intervenţie; 

protecţie medicală. 
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Abstract: The Military Medical Research Center is a medical unit, subordinate to the 

Medical Department (MD), whose main attribute is scientific research for medical protection 

against weapons of mass destruction (WMD) chemical, biological, radiological and nuclear 

(CBRN). The center has a specialized unit composed for scientific research in medical 

protection against biological weapons. The unit dispaopses of personal, space, equipment and 

microbiological diagnostic procedures. It organizes, equips, instructs and trains Mobile 

Biological Response Team, a non-permanent military party that are provided in military 

regulations, which are activated at the order of the MD or the General Staff (G.S.). It works 

independently or is integrated with other military or civilian formations in biological attacks 

focus on epidemics and epizootics or training and education. 

The team is fitted with specialized personnel with minimum 3 members (according to 

NATO): microbiologist physician/team manager/operator; epidemiologist physician 

(veterinary)/Yeoman/ operator; nurse (sanitary subofficer)/driver/operator. Facilities must 

be adequate and specific to the mission. Upon receving the mission order (due to request 

from health authorities in the affected area) the investigation team should be ready for 

deploy and reach the position in maximum 24h. Displacement can be done through non-

specialized means (auto, helicopter etc.) or specialized ones (auto-laboratory, mobile 

laboratory). The Mobile Biological Response Team contributes to medical protection 

against biological weapons and bioterrorism.  
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