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Domnului Claudiu Pândaru

- Gândul.info –

La solicitarea dumneavoastră, vă transmitem următoarele informaţii, 
primite de la Direcţia Medicală şi de la Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N.:

La întoarcerea din misiunea din Afganistan, în luna martie 2012, militarul 
a fost evaluat psihologic şi nu a declarat dificultăţi de adaptare sau relaţionare, 
nu a descris niciun incident traumatic şi a considerat că misiunea a fost mai 
uşoară decât se aştepta.

Conform Deciziei medicale nr. A-1142/3 din 23 aprilie 2013 a Comisiei 
de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul Clinic Militar de Urgenţă Iaşi, 
avizată de Comisia centrală de expertiză medico-militară în 7 mai 2013, 
militarul a fost declarat “inapt pentru serviciu militar cu scoatere din evidenţă”, 
grad de invaliditate II, cu revizuire în perioada 1-15 aprilie 2014. Această 
evaluare se va face în baza mai multor diagnostice clinice şi funcţionale, între 
care şi cel de tulburare de stres posttraumatic. Plutonierul (r.) Florian Jalaboi nu 
a contestat decizia comisiei de expertiză medico-militară.

Manifestarea unor simptome ale stresului posttraumatic nu este egală cu a 
avea tulburarea. Trebuie îndeplinite cumulativ toate cele opt criterii de 
diagnostic şi cel puţin şase simptome. Anumiţi militari manifestă simptome ale 
tulburării, fără a îndeplini toate criteriile pentru a primi diagnosticul de 
tulburare.

Pentru stabilirea drepturilor de invaliditate, Casa de pensii sectorială a 
M.Ap.N. a emis o decizie în data de 22 august 2013, prin care plutonierul (r.) 
Florian Jalaboi, în vârstă de 41 de ani, a fost înscris la pensie de invaliditate, 
potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cuantumul lunar al pensiei fiind de 571 de lei.

Potrivit normelor de lucru cu interviul de evaluare psihologică post 
misiune, aplicat întregului personal participant în teatre de acţiuni militare, nu 
au fost identificate cazuri de stres posttraumatic în momentul repatrierii şi nici 
ulterior, la evaluările anuale. 
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Chiar dacă unii militari au declarat că au avut uşoare dificultăţi de 
adaptare la condiţiile specifice teatrelor de operaţii pe timpul misiunii, nu au 
fost întrunite condiţiile pentru a fi emise recomandări de expertizare de către 
medici specialişti cu privire la existenţa stresului posttraumatic. 

Interviul jurnalistei cu psihologii militari a fost realizat în 19 aprilie a.c., 
moment în care plutonierul (r.) Florian Jalaboi nu avea clarificată, încă, situaţia 
medico-militară.


