
Despre marea realizare de la X Factor. Interviu cu Florin Răduță 

 

Situația de comunicare 

Data data difuzării interviului: 20 octombrie 2019;  

Locul înregistrării: în cadrul emisiunii De-a viața ascunselea (Antena 3); 

Participanții: F: Florin Răduță, 26 de ani, cântăreț; 

                       R: Florentina Fântânaru, 46 de ani, realizator TV; 

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=J6fWJwI4aDQ&t=1s 

Transcriere realizată de Ioana-Alexandra Țucu (anul I, seria 3, grupa 12) 

 

R: doamnelor și domnilor↑ sînt florentina fîntânaru↑ bun VENIT # sunt oameni <P ale căror <MARC 

vise> devin realitate> încât se miră și ei <MARC înșiși>. am sentimentul că <MARC mirarea> <P  încă 

mai stăruie pe fața invitatului meu care trăiește un destin ce a cunoscut o turnură <MARC 

năucitoare>> # <Î acum el știe cine este>  știe ce poate↓ știe că talentul său a fost valiDAT de 

milioane de oameni și de un premiu <MARC fabulos # o sută  de mii de euro↑ a câștigat în două mii 

cincisprezece↑> când a cucerit # <MARC,F ics factor> # <FÎ florin răduță.> 

F: <j bine v-am găsit înainte de [toate> 

R: [te pup TARE 

+F: [mulțumesc <MARC foarte mult> pentru invitație↓ și este o onoare să mă aflu aici 

R: mă # gândesc la tine de <MARC patru ani> 

F: # <@ /ochei/> 

R: din momentul în care↑# <MARC ai fost ă câștigătorul absolut↓ nu↑ la /ics/ factor↓ în două mii 

cincisprezece↓> # dar <MARC ceva s-a întâmplat↓ florin> <L ceva s-a  întâmplat> și <Î am uitat de 

TINE># și mi-am adus de ceva vreme <@ aminte.> păi ce s-a întâmplat în două mii cincisprezece↑ 

ai fost așa <MARC șocat>  de succes↑((respiră)) dintr-o dată↑# parc-ai dispărut↓# hm↑ 

F: ă:: n-am dispărut↓ dar cred că: dumnezeu a făcut în așa fel încât <P să fim acum aici↓> după 

patru [ani↓ 

R: [<P așa este> 

+F: [și:: # mi-am dorit foarte mult să ajung [la  

R: [la emisiunea asta↑ 

+F: [această emisiune↑ <MARC sincer↑>## n-am dispărut # am muncit foarte mult. 

https://www.youtube.com/watch?v=J6fWJwI4aDQ&t=1s


R: dar CE-a fost în sufletul tău↑ dintr-o <MARC dată> știu că au sărit pe tine # tot felul↓ nu↑ de case 

de <MARC producție↑> 

F: da 

+R: au <MARC vrut> lucruri de la tine↓ unii au vrut să te <MARC schimbe în ## alte personaje poate↓> 

nu↑ 

F: [a # 

R: [CE s-a întâmplat  

+F: [a fost <MARC foarte greu>↑ a fost foarte greu pentru că ieșisem dintr-un concurs în care## am: 

am câștigat prin origi- (K) originalitate 

R: așa 

F: și nu mă [așteptam 

R: [da’ bine↓ vocea TA↑ <MARC excepțională↑> adică 

+F: [<z mulțumesc frumos># nu mă așteptam să # să câștig. absolut deloc↓ după toate încercările 

mele [și la alte concursuri 

R: [ câte câte câte-au fost pân-ai ajuns la ics factor  

F: au fost <MARC cinci> la o emisiune↑ <MARC trei> la altă emisiune↑ [și  

R: [stai puțin. cinci au fost la CE la # la VOCEA: româniei↑ [<P sau unde au fost> 

F: [nu. cinci au fost la <z românii au talent.> dar niciodată n-am ajuns de:: audiții 

R: [a:: <z nu cred> (x) 

F: [la audiții rei la vocea româniei↑ și o singură dată la ics factor 

R: <P una da’ bună>  

F: da↓ da. a fost # cred că a fost # ă: modul lui dumnezeu de a spune# <IM poftim bă>  

R: <MARC uau> 

+F: acum este momentul↓ da. 

R: <P deci de CINCI ori [ai fost la românii au talent> 

F: [da. da. 

R: <zÎ nu-mi vine să [cred > 

F: [nici mie nu mi-a venit să cred. 

+R: [<Î dar tu cum de-ai <MARC reușit> cum de-ai mai putut↑>  încă o dată↑ au fost consecutivi 

anii aia nu↑ an după an↑ 



F: <R aproximativ. da. în special când am fost la vocea româniei am fost unul după altul.> adică # 

în fiecare an↓ timp de <MARC trei ani>. <P am fost>  

R: uite #  asta↑# <P întâmplarea asta↑> anii <MARC ăștia > ar putea să fie de EXEMPLU  pentru 

alții care renunță poate prea repede. <Î prea repede la visul lor↑> tu n-ai renunțat la visul tău↑ 

F: n-am putut # n-am putut să fac asta pentru că # consider că dumnezeu m-a pus aici cu un scop. 

și cred că ăsta es- este scopul meu chiar # chiar dacă de fiecare dată s-a întâmplat să ⊥  

<@L parcă nu prea ăsta e scopu’> adică s-a întâmplat să ↑ 

R: plecai de-acolo  dezamăgit↑ 

F: da ((Florin dă din cap în sens afirmativ)) 

R: cum plecai ↑ [cât de 

F: [plecam # plecam foarte dezamăgit↓ pentru că îmi doream <MARC foarte mult>↓ munceam <MARC 

foarte mult> pentru chestia asta↑ cântam <P câte opt ore pe zi>↓ în fiecare zi↓ în fața 

calculatorului↓ singur↓ fără profesor↓ 

R: <MARC de CE singur fără  profesor> <Î hai> să le spunem [telespectatorilor  

F: [a # pentru că eu provin dintr-o familie  modestă. <P și acum sunt> # în această familie modestă 

și: # ă mulțumesc lui dumnezeu că# <MARC m-a pus aici># <P în familia aceasta↓> # ă: prov- provin 

dintr-o familie modestă↑ și: # <î banii mereu au fost o problemă↑># nu mi-am permis să fac # <R 

lecții de canto sau să studiez muzica> pentru că erau alte lucruri <MARC mult mai importante> 

R: țin ┴ CINE anume ți-au fost <P modelele>. iată↑ pe calculator↓ căutându-i↓ ascultându-i↓ pe 

CINE în mod deosebit # le ascultai vocea cred că și <MARC noaptea↑> stăteai cu căștile [pe urechi 

nu 

F: [da↓ da↓ 

+R: [<MARC și-ascultai și-ascultai> și # TRĂIAI cu toată ființa ta. <z cine> 

F: a:::m ## vocea mea preferată din <MARC toate timpurile> și din <MARC toată lumea> a fost /uitni 

hiuston/. ((Whitney Houston))  

R: de-altfel tu: ┴ te-am auzit <MARC cântând> <P o piesă [la> 

F: [exact. la ics factor  

+R: [la ics factor 

F: la duel mi se pare. da. 

R: da. la duel. <MARC incredibil [incredibil> cum ai cântat 

F: [mulțumesc frumos.# mulțumesc 



R: deci ((oftează))# stăruința TA a dat roade până la urmă. da’ acasă singur tot timpu’ ascultând 

muzică↑ niciodată nu te-ai întâlnit cu un <MARC profesor> <R nimeni nu te-a auzit niciodată ca să 

te>  VREA <IM lasă că mă ocup eu de tine. vocea ta este excepțională și <MARC vreau io să fac asta 

pentru tine.> 

F: până în ics  factor am încercat să mă înscriu la o școală populară de arte↑ doar că <P am fost dat 

afară pentru că nu am plătit taxa↑ nu avem bani↑> 

R: erau <MARC mulți> bani florin? 

F: ă nu erau foarte mulți [bani 

R:[ CÂȚI câți bani trebuia să plătești ↑ 

F: cred că erau undeva la [patru sute de lei↑ 

R: așa  

+F: [pe an↑ nu îmi permiteam atunci. ă # erau lucruri <P mult mai importante↑> pentru că # din 

punctul meu de vedere familia este cea mai importantă. și este ┴ trebuie să o pui <z înainte de 

toate.> 

R: dar spune-mi↑ ți-ai judecat vreodată <MARC părinții>↑  # i-ai judecat vreodată pentru faptul că 

tu n-au ┴ tu n-ai fost prioritatea  lor↑ 

F: ă::m # # după cum știți părinții mei au divorțat 

R: da  


