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Capitolul I. PREAMBUL  
 

Art. 1.  Prezentul Ghid de Comunicare a fost redactat de Platforma Pagan Acceptance, platformă internă ce se ocupă 

cu elaborarea, punerea în practică și reprezentarea minorităților, prin introducerea unor politici incluzive la nivel 

comunitar, cât și aprobat prin Consiliului Director constituite în data de 23 martie 2021, consemnată în Procesul 

Verbal seria. PV, nr. 1/23.03.2021, cu respectarea prevederilor statutare ale Art. 73, alin. 1 şi alin. 2, a legislaţiei OG 

26/2000, legislaţiei naţionale şi internaţionale ţinând cont de modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2. Prezentul ghid constituie parte integrantă a Regulamentului de Funcționare și Organizare al Asociației THE 

NEW PAGAN DAWN, înregistrat sub nr. ROF/1/15.11.2019.  

Art. 3. Prezentul ghid constituie obligativitate la nivelul Asociației și este realizat în conformitate cu ”Glosar de 

limbaj nediscriminatoriu pentru comunicarea internă și externă”, elaborat cu atenție de către Unitatea pentru 

egalitate, incluziune și diversitate din cadrul DG PERS, în strânsă colaborare cu DG TRAD a Parlamentului European .  

Art. 4. Glosarul de față este menit să ajute personalul Asociației THE NEW PAGAN DAWN să comunice în mod corect 

despre dizabilități, LGBTI+ și aspecte ce țin de rasă, etnie și religie. Ca regulă generală, vă recomandăm să întrebați 

persoane din grupurile în cauză care sunt termenii pe care îi preferă. Când nu este posibil, vă rugăm să consultați 

prezentul glosar de limbaj nediscriminatoriu, elaborat cu atenție de Platforma Pagan Acceptance. 

Art. 5. Alin. 1. Glosarul cuprinde trei părți independente: 

1. Termeni referitori la dizabilități 

2. Termeni referitori la LGBTI+ 

3. Termeni referitori la rasă, etnie și religie 

Art. 5. Alin. 2. Din cauza naturii sensibile a subiectelor abordate, conținutul glosarului poate varia de la o versiune 

lingvistică la alta pentru a ține seama de particularitățile și nuanțele fiecărei limbi. 

 

Capitolul II . Termeni referitori la dizabilități 
 

Art. 6. Comentarii ale Forumului european al persoanelor cu dizabilități: 

• Ca regulă generală, este bine să se folosească termenii din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități. O parte a comunității persoanelor cu dizabilități preferă terminologia axată pe persoane, 

iar alta terminologia bazată pe identitate. 

• Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRPD), ratificată de UE și de toate 

statele membre, marchează trecerea de la o perspectivă medicală/caritativă către o perspectivă întemeiată pe 

drepturile omului. Ea definește persoanele cu dizabilități astfel: 

„Persoanele cu dizabilități includ acele persoane care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de 

durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în 

societate, în condiții de egalitate cu ceilalți.” 

• Există o distincție între dizabilitate, care se referă la interacțiunea dintre deficiența unei persoane și mediul său 

(abordarea bazată pe drepturile omului), și deficiența în sine (abordarea medicală). 

Utilizat la singular, termenul de „dizabilitate” se referă la conceptul de dizabilitate. În alte sensuri, el ar trebui utilizat 

la plural: „persoane cu dizabilități”, „persoane cu dizabilități fizice” etc. Dacă folosiți forma de singular, vă referiți 

doar la deficiența persoanei și, prin urmare, nu folosiți abordarea bazată pe drepturile omului a dizabilității. 



• Este important ca termenii utilizați să nu implice niciodată faptul că persoanele cu  dizabilități sunt mai puțin 

valoroase decât altele. 

• Acestea fiind spuse, Forumul european al persoanelor cu dizabilități utilizează terminologia din Convenția ONU 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

Art. 7. Se hotărăsc următoarele: 

Se vor folosi: Se vor evita: 

Persoane surde/surzi/persoane cu 
surdocecitate/persoane cu deficiențe auditive/de auz 

Surdomuți (implică incapacitatea persoanelor 
surde de a comunica) 

Persoane cu probleme de sănătate mintală/ 
tulburări psihice 
Persoane cu dizabilități psihosociale 
Utilizatori și supraviețuitori ai psihiatriei 
(sintagmă deocamdată rar folosită în română) 

Bolnavi mintal 
Nebuni 
Demenți 
Alienați 

Persoane cu dizabilități fizice  

Nevăzători sau slab-văzători/Persoane cu 
deficiențe de vederei 

Nevăzători sau slab-văzători/Persoane cu 
deficiențe de vedere1 

Utilizatori de scaune cu rotile/fotolii rulante Handicapați motor 
Invalizi 
Persoane în cărucior cu rotile 

Persoane care trăiesc cu o anumită patologie Victime ale... 
Persoane care suferă de... 

Persoane cu deficiențe locomotorii/de 
mobilitate 
Persoane cu mobilitate redusă 

Infirmi, persoane infirme 

Persoane cu deficiențe/tulburări de vorbire  

Persoane care utilizează cârje/baston/scuter 
electric/cadru de mers etc. 

 

Persoane de statură mică 
Persoane cu nanism/acondroplazie 

Pitici 
Pigmei 

Persoane cu autism/persoane autiste Persoane cu „sindromul savantului”/genii 
(trebuie să fim atenți să nu folosim clișeul 
conform căruia persoanele autiste ar fi 
extraordinar de inteligente, obsesive și 
incapabile de interacțiuni sociale) 

Persoane cu diabet, diabetici  

Persoane cu dizabilități înnăscute Defect din naștere/congenital 
Diformitate 

Persoane cu dizabilități Persoane cu handicap (apare încă în numeroase 
documente legislative mai vechi, dar este 
treptat înlocuit) 
Persoane handicapate/handicapați 
Infirmi 
Invalizi 
Persoane cu nevoi speciale (în anumite 
contexte, poate fi jignitor). 

Persoane cu dizabilități intelectuale/mintale 
Persoane cu tulburări de învățare 

Termenii următori sunt ambigui/incorecți: 
handicapați mintal, bolnavi mintal, persoane cu 
deficiențe mintale/retard mintal. 
Termeni jignitori: retardați, înapoiați mintal 

Persoane fără dizabilități Persoane normale 
Oameni sănătoși 



 

Alin. 8. Se va avea în vedere: 

 Evitați metaforele care evocă o dizabilitate, în special cele care subestimează impactul 
dizabilităților (de exemplu: „Îmi curăț biroul pentru că așa sunt eu, obsesiv-compulsiv”, 
„Sunt atât de hiperactiv astăzi” etc.). 

• Folosiți un limbaj axat pe drepturile omului și inspirat din Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități. Nu folosiți termeni precum „special”, „curajos”, „eroic” sau „sursă 
de inspirație”. Persoanele cu dizabilități, la fel ca toți ceilalți oameni, vor doar să își trăiască 
viața. Calificarea lor drept persoane „curajoase” sau „eroice” implică o oarecare 
condescendență și reprezintă o modalitate prin care societatea își ascunde lipsa de 
incluziune și de acces la servicii de bază. 

• În aceeași ordine de idei, persoanele cu dizabilități nu sunt o sursă de milă; „săracul, suferă 
de o dizabilitate” nu este un sentiment corect. Accentul ar trebui pus pe obstacolele create 
de societate. 

• Nu vă referiți la persoanele cu dizabilități ca obiecte de milă, ajutor, măsuri speciale etc. În 
schimb, folosiți imagini ale persoanelor cu dizabilități/persoanelor reale pentru a ilustra 
situații „normale” (de exemplu: dorim să comunicăm ceva despre mediul profesional și, 
pentru aceasta, folosim o imagine a unei persoane cu dizabilități, chiar dacă ceea ce dorim 
să comunicăm nu are nicio legătură cu dizabilitățile). 

• Termenul „instituționalizare” se referă la segregarea persoanelor cu dizabilități în instituții 
rezidențiale (spitale psihiatrice, centre rezidențiale de tip vechi etc.), unde acestea își pierd 
independența și posibilitatea de a participa la viața comunității. Tendința actuală este de 
„dezinstituționalizare”, adică de înlocuire a structurilor vechi de dimensiuni mari (clădiri cu 
destinație colectivă, cu aspect de unitate medicală și localizate departe de viața comunității) 
cu soluții care să permită o viață independentă și integrarea în comunitate (cu ajutorul unor 
servicii sociale la domiciliu, asistenți personali profesioniști, centre de zi sau rezidențiale). 
 

Alin. 9. La redactarea articolelor 7, 8 s-au avut în vedere următoarele surse: 

• Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 
• Consultare cu Forumul european al persoanelor cu dizabilități (în engleză; poziție 

neoficială) 

Capitolul III  . Termeni referitori la LGBTI+ 
 

Alin. 10.  Se hotărăsc următoarele:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alin. 11. La redactarea art. 10 s-au avut în vedere următoarele studii: 

 An Ally’s Guide to Terminology, Talking About LGBT People and Equality (în engleză) 

  Înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Indicații terminologice (în engleză)  

 Consiliul Europei, Glosar al egalității de gen (în engleză) 

 Glosar al IGLA-Europa (în engleză) 

  ‘The genderbread person‘ (în 

engleză) 

Capitolul IV . . Termeni referitori la rasă, etnie și religie 
 

Art. 12. Terminologia legată de rasă depinde de context și a apărut din procesele sociale de construcție a ideii de 

rasă, motiv pentru care poate face obiectul unor opinii divergente. Iată însă câteva orientări lingvistice normative: 

 

 

 

 

 

https://www.lgbtmap.org/file/allys-guide-to-terminology.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5367af22e4b0915380a1eb0a/t/5a86fd718165f5f7f8fbe8ab/1518796147195/Annex%2BI%2Bto%2Bthe%2BUN-GLOBE%2BRecommendations%2B-%2BIOM%2BUNHCR%2Bglossary%2Bof%2Bterms.pdf
https://edoc.coe.int/en/gender-equality/6947-gender-equality-glossary.html
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/glossary_october_2015_edition.pdf
https://www.genderbread.org/resource/genderbread-person-v4-0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13. În utilizarea termenilor de la art. 12 se vor avea în vedere și următoarele: 

 

• Folosiți termenii preferați de către persoanele cărora vă adresați. Dacă aveți îndoieli, întrebați-le. 
 

• Nu încadrați oamenii într-o rasă sau un grup etnic dacă acest lucru nu este relevant. 
 

• Atunci când este posibil, numiți grupul minoritar exact (ex. minoritatea romă). 
 

• Folosiți numele țărilor sau al regiunilor atunci când menționați originea, de ex.„nigerian” sau 
„nord-african”. Evitați generalizări precum„africani” sau„arabi”. 

 

• Se acceptă folosirea termenilor„evreu”, „catolic”, „protestant” etc. Uneori însă poate fi jignitoare  folosirea unor 

termeni religioși pentru a descrie personalitatea oamenilor. De exemplu: 

„E un evreu tipic”. 
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Art. 14. În redactarea art. 12, 13 s-au avut în vedere următoarele surse: 

 Language and the British Sociological Association: Ethnicity and Race (în 

engleză) Citizens Advice, Regatul Unit (în engleză) 

 Consiliul Europei 

 Consultare cu Rețeaua Europeană împotriva Rasismului (în engleză) 

 

Art. 15. Acest document se aprobă și intră în vigoare imediat după adoptare. 

 

Capitolul V. Sancțiuni 
 

Art. 16. Pentru abaterile la prezentul ghid se vor da consecutiv, după gravitatea lor la recomandarea Comisiei de 

Etică și executarea prin votul Consiliului Director următoarele: 

 Alin. 1. Avertisment verbal 

 Alin. 2. Avertisment scris 

 Alin. 3. Retragerea drepturilor de membru pe o perioadă de minim 7 zile și maxim 30 de zile 

 Alin. 4. Excluderea din asociație 

 

 

 

                                                             
i 1 Uniunea Europeană a Nevăzătorilor recomandă să se folosească fie „nevăzători și slab-văzători” (sau unul dintre acești doi termeni atunci când 

dorim să fim mai preciși), fie „persoane cu deficiențe de vedere” (sintagmă care înglobează cele două concepte de mai sus). Prima sintagmă este 
de preferat pentru a preciza că politicile sunt destinate și persoanelor slabvăzătoare, având în vedere că numeroase persoane nu înțeleg nuanța 
(pentru mulți oameni, un nevăzător nu vede absolut deloc, în vreme ce, în realitate, există diferite niveluri de vedere) - sursă: Uniunea Europeană a 

Nevăzătorilor.  

Art. 17. Se aprobă prin semnăturile membrilor Consiliului Director:

Olteanu Cosmin Agrigoroaiei Mona

Lavric Ioan Huuui Corneliu Moisei Ovidiu-Constantin

https://www.britsoc.co.uk/Equality-Diversity/
https://www.citizensadvice.org.uk/law-and-courts/discrimination/protected-characteristics/gypsies-and-travellers-race-discrimination/
https://www.coe.int/en/web/roma-and-travellers
https://www.enar-eu.org/
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