Short Bio Vasile Marineanu

Colonel psiholog dr. Vasile MARINEANU este comandantul Centrului Național Militar de
Psihologie și Sănătate Comportamentală, președinte al Societății de Psihologie Militară și cadru
didactic asociat în Departamentul Psihologie al Universității din București. Este absolvent al
Academiei Forțelor Aeriene (1989), al Universității din București (1996) si al Centrului European
pentru Studii Strategice de Securitate „George C. Marshall”, Germania (2001).
Are o experiență de peste 20 de ani în domeniul psihologiei clinice și operaționale, dobândită în
teatrele de operații militare din Bosnia-Herțegovina (1997), Kosovo (2000, 2002, 2004) și
Afganistan (2010), unde a desfășurat, în principal, activități operaționale axate pe sănătatea
mintală și programe de operații psihologice adresate comunităților locale, în sprijinul forțelor
aliate, al victimelor de război și refugiaților. De asemenea, este specializat în domeniul
psihologiei aplicate în programele de pregătire pentru supraviețuire în condiții extreme,
evitarea capturării, rezistența în condiții de izolare și reintegrarea personalului reîntors din
captivitate (Psihologie SERE).
Dr. Marineanu este reprezentant național pe probleme de sănătate mintală în cadrul NATO
Centre of Excellence for Military Medicine și delegat din partea Colegiului Psihologilor din
România în Comitetul EFPA (European Federation of Psychologists' Associations) pentru
Psihologie în caz de dezastre, crize și traume (Standing Committee on Disaster, Crisis and
Trauma Psychology). Din 2015 este cercetător științific in cadrul Agenției NATO pentru Știință si
Tehnologie.
A publicat mai multe cărți, capitole de cărți sau ghiduri operaționale, cum ar fi: Resilience and
Clinical Issues in Survival Behavior under Isolation and Captivity (2019, In Handbook of Military
Psychology and Mental Health, Routledge, Taylor & Francis Group); Reziliență și manifestări
clinice în comportamentul persoanelor izolate, dispărute, reținute sau capturate. Ghid
operațional pentru psihologii SERE (Asociația de Științe Cognitive din România - ASCR, 2019);
The Psychology of Suicide Martyrdom in Afghanistan and Implications for PsyOps (2017, In
Military Psychology and Leadership Development, Rawat Publications); Practica supervizată în
psihologia clinică validată științific (ASCR, 2017); Dezvoltarea competențelor interculturale. Ghid
pentru militarii români participanți la misiuni în afara teritoriului statului român (CTEA, 2015);
Manual pentru pregătirea psihologică și controlul stresului operațional (CTEA, 2015) etc.
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