DEX/ARS BENE DICENDI

SUBSTANTIVE
CU DOUĂ
VARIANTE
LITERARE DE
PLURAL
Există numeroase substantive
care au două variante de plural (una
„recomandată”, alta „admisă”), între
care mulţi vorbitori nu fac niciun fel de
distincţie formală. Pentru informarea
cititorilor, prezint mai jos o listă cu aceste
substantive (pluralul din stânga barei fiind
„recomandat”, iar cel din dreapta, „admis”):
• acumulator, pl. acumulatori/
acumulatoare
• canaf, pl. canafuri/canafi
• cocoloş, pl. cocoloaşe/cocoloşi
• corpuscul, pl. corpusculi/
corpuscule
• divan, pl. divane/divanuri
• ghiont, pl. ghionţi/ghionturi
• guturai, pl. guturaiuri/guturaie
• hamac, pl. hamacuri/hamace
• maslu, pl. masluri/masle
• mobil, pl. mobile (corpuri în
mișcare, telefoane)/mobiluri
(obiective)
• râpă, pl. râpe/râpi
• tunel, pl. tuneluri/tunele
• virus, pl. virusuri/viruşi
• voiaj, pl. voiajuri/voiaje
• vreme, pl. vremuri/vremi

Alături de unele substantive care au două variante de
plural (una „recomandată”, alta „admisă”), între care
nu există nicio diferenţă de sens (de pildă, „cocoloaşe”
şi „cocoloşi”), alte substantive pot avea variante
de plural pentru anumite sensuri, forme diferite.
Astfel, un cuvânt ca arc (provenit din lat. arcus) a
dezvoltat, semantic, două plurale distincte: arce
(geom.) şi arcuri (resort), iar un cuvânt ca fus, cu
dublă etimologie (lat. Fusus şi germ. Fuss), cunoaşte,
corespunzător, două forme de plural: fuse (unealtă
de tors) şi fusuri (anat., tehn., arhit., mar., mat.,
ind., piel.). Din cauza asemănării lor, practica vorbirii
demonstrează că se produc uneori, între acestea,
confuzii formale, deci implicit şi confuzii de sens. În
scopul prevenirii unor asemenea „încurcături”, dăm
mai jos o listă cu cele mai semnificative substantive de
acest gen:
• accident, pl. accidente (întâmplare) şi accidenţi
(semn muzical)
• alcool, pl. alcooluri (spirt, băutură) şi alcooli
(chim.)
• atu, pl. atuuri (element care oferă cuiva un
avantaj sau o şansă în plus) şi atuuri/atale
(culoare la jocul de cărţi)
• bandă, pl. bande (grup) şi benzi (fâşie)
• bas, pl. basuri (instrument) şi başi (cântăreţi)
• blană, pl. blăni (scândură), blăni/blănuri (piele
prelucrată) şi blănuri (haină)
• bulion, pl. bulioane (de culturi de microbi) şi
bulionuri (preparat culinar)
• centru, pl. centre (punct central, localitate,
instituţie) şi centri (punct anatomic, jucător
sportiv)
• complex, pl. complexe (tendinţă de
comportare) şi complexuri (construcţie)
• cronograf, pl. cronografe (scriere, aparat) şi
cronografi (autor de cronici)
• dulap, pl. dulapi (scândură) şi dulapuri (mobilă)
• membru, pl. membre (ale corpului) şi membri
(persoană; parte a unei expresii matematice)
• obraz, pl. obraji (parte a feţei) şi (învechit)
obraze (faţă, persoană, rang)
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