
Acest material este realizat în cadrul Proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului”, implementat 
de Keystone Moldova, în parteneriat cu Alianţa Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi din Republica Moldova şi Centrul de Reabilitare şi Consultanţă „OSORC”, finanţat de Uniunea Europeană  
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În loc de ... Utilizați …

Handicap / Invaliditate Dizabilitate
Invalid / Persoană cu handicap / Handicapat Persoană cu dizabilităţi

Grad de invaliditate
Invalid de gradul I, II, III

Grad de dizabilitate
Persoană cu dizabilitate severă, accentuată, 
medie

Pensie de invaliditate / Alocaţie pentru invalizi Pensie de dizabilitate / Alocaţie de dizabilitate
Sănătos / Normal / Viguros Persoană fără dizabilităţi

Surd / Surdomut / Mut Persoană cu dizabilităţi de auz şi de vorbire
Persoană cu hipoacuzie 

Orb / Semiorb / Chior Nevăzător, slabvăzător, 
persoană cu dizabilităţi de vedere

Infirm / Calic / Şchiop / Diform / Țintuit la pat Persoană cu dizabilitate locomotorie 
sau de mobilitate

Cărucior pentru invalizi / persoane cu handicap
Scaun cu rotile pentru invalizi / 
persoane cu handicap

Scaun rulant

Persoană la cărucior / în scaun cu rotile
Țintuit într-un cărucior /scaun cu rotile
Legat de cărucior / scaun cu rotile
Prizonier al căruciorului 
Dependent de cărucior / scaun cu rotile

Utilizator de scaun rulant

„victimă” a … / „chinuit” de ... /
„suferă” de … / „bolnav” de … 

Are o … [denumirea afecţiunii] 
(de exemplu: are o dizabilitate medie, 
are paralizie cerebrală etc.)

Şi-a depăşit dizabilitatea Trăieşte cu / are o dizabilitate
Bolnav psihic / mintal
Deranjat la cap / mintal / emoţional
Nesănătos la cap
Imbecil, nebun, debil
Puţin la minte
Retardat

Persoană cu dizabilitate mintală / intelectuală
Persoană care are dificultăţi de învăţare 
sau memorare

Schizofrenic, autist, Down etc. Persoană cu… schizofrenie, autism, sindromul 
Down etc.

Nevoi educaţionale speciale Cerinţe educaţionale speciale

Defect de la naştere, s-a născut cu defect Dizabilitate congenitală, s-a născut cu 
dizabilitate

Toaletă, parcare pentru invalizi /
 persoane cu handicap

Toaletă, parcare pentru persoane cu dizabilităţi 
Toaletă, parcare accesibilă / adaptată


