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Situația de comunicare  

Data înregistrării: 29 februarie 2020; 

Locul înregistrării: casa din serialul Sacrificiul (postul Antena 1) 

Participanți: A =Alexandra Gherman, jurnalistă; 

       B = Oana Cârmaciu, 26 de ani, actriţă; 

Observații: sursa https://www.youtube.com/watch?v=Oh1u6wuc6n0 (minutele 10:25-15:02) 

Autorii transcrierii: Mihaela-Florina Ciobanu; Simona  Mariana Ciobanu; Elena Cristea; Marinela Florina Clipotă 

(anul I, Litere) 

 
 

A: <MARC pentru că# n:oi împlinim patru ani de <Z /hepi/># şi de emisune [şi # > 

B: [<@ la mulţi ani↑> 

+A: <L asta în luna martie↑ când e şi ziua femeii↑> <R şi practic e luna [femeii↑> 

B: [îhm 

+A: ce să mai↑ <R voiam să te întreb dacă:> nu. în primul rând↑ aş vrea să te întreb <R ce îţi place 

ţie să primeşti de 8 martie↑> şi dacă ai aşa vreun:: caDOU pe care l-ai primit şi ţi-a rămas în# 

suflet. 

B: <OF ă:># de: de întâi martie sau de opt martie↓  

A: îhm 

+B: cred că: de obicei am primit flori↓ 

A: îhm 

B: multe flori#. m:: nu-mi amintesc să fi fost vreodată un cadou↓ [aş┴ 

A: [ceva 

+B: <R din moment ce nu le-am ţinut [minte > 

A: [<Z da da.> 

+B: <R clar n-a existat>. dar de [obicei↑ 

A: [<P (logic)> 

+B: ă: e o săptămână din asta în care e mereu soare și cald şi super↑ 

A: [da. și anu trecut a fost. (genial) 

B: [şi mie îmi plac foarte mult ieşirile în prima săptămână din [martie.  

 A: [îhm 

+B: dacă mergem undeva frumos să ne distrăm↑ eu sunt cea mai încântată. ăsta e cel mai super 

[cadou. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oh1u6wuc6n0


A: [pentru că e prima zi de┴ <L prima lună de [primăvară> 

B: [da. da. 

+A: <P când se schimbă tot>. <R care-s florile tale preferate?> 

B: # ă:: mi se schimbă gusturile <@ în ultima perioadă>.  

A: (x) 

+B: crinii albi imperiali# 

A: [o:↑ 

+B: sunt florile mele favorite↓ da’ pe de altă parte: m:: nu ştiu# îmi plac majoritatea florilor albe 

cred că toate florile albe îmi plac↓  

A: <P florile albe în general↓> 

B: [da 

+A: deci şi ghioceii? 

B: da↓ şi ghioceii. 

A: <JP aşa că ştim de întâi martie şi de opt martie> <Î ce să-i aducem cadou>.# ă: ai vreo amintire 

specială cu: mama ta de opt martie? 

B: ă:: am fost din generaţia care a făcut poze de# [întâi şi de opt martie#= şi 

A: [da. clasicele poze↓ <R dar să ştii că şi acum se fac↓> 

B: [da? 

A: <R probabil> şi băieţelul tău o să îţi aducă în <@ curând↓ peste câţiva ani o poză> da. <Z la 

panou frumos cu întâi martie un coş de flori.> 

B:da da asta îmi amintesc.cu coşuleţul de flori↓ cum mă îmbrăca mama frumos↑ să stau frumos la 

poză și să zâmbesc cu toţi dinţii. 

A: te pieptăna frumos↓ aha .<Z ăsta era instructaju’.> ((râs)) 

B: da ăsta era <@instructaju’> <Z  ei ştiu exact cum urmează s-arate poza pe care o s-o primească.> 

A: acum singura deosebire e că: nu mai e neapărat coşu’ acolo fizic <Z coşu’cu [flori.> 

B: [a. îl pun în /fotoşop/ <@ după>. 

A: [(în /fotoșop/ după) da. dar <Z acelaşi principiu>↓ la fel. 

B: da cred că asta făceam↓ şi mai făceam nu ştiu tot felul de chestii colorate↑ desenate↑ treburi de 

genu’ ăsta 

A: îhm 

B: îi făceam cadouri [/hendmeid/↓ 



A: [<Z da da da.> 

+B: care acum sunt din ce în ce <P mai apreciate> dar atunci erau:↓ 

A: <Z da. corect> atunci nu. dar acum într-adevăr↓ peste tot# <R /hendmaid/ /hendmaid/>. 

B: asta zic. ar fi fost destul de scump <@ [ce făceam eu atunci.> 

A: [ce făceai tu↓ nu↑ # ă::# apropo de asta cu: uite de fapt vreau să te întreb dacă### care a fost 

primul tău model feminin? 

B: [primu’↑ 

A: [da. primu’ tău model↓ 

B: primul meu model feminin↑ 

A: inspiraţional↑ aşa. 

B: ## păi: dacă stau să mă gândesc la copilărie↑ <L cred că primu’ meu model feminin↑># ă: <R 

probabil că> # a fost MAMA  

A: [îhm 

+B: [pentru că a fost prima pe care am avut timp <@ [să o studiez /alalong/> 

A: [exact exact exact 

+B: după care a fost mătuşa mea↓# ă sora mamei↓ motiv pentru care ador [<Z unghiile roşii>  

A: <@ [ha ha ha> 

+B: ea avea mereu unghii lungi şi roşii. mama pentru că: # m: na <R o cunosc de după ce m-a <@ 

făcut pe [mine>> 

A: [da 

+B: şi cumva de când am eu amintiri cu ea↑ le avea şi pe surorile mele↓ eu am două surori mai 

mici şi gemene. 

A: îhm 

B: şi <R avea grijă de copii şi casă şi-aşa↑> îşi făcea unghiile ceva nuanţe de [/niud/ 

A: [<Z mai deschis. da_da_da> 

+B: da. şi mătuşa mea avea mereu unghii foarte lungi roşii şi ruj roşu. şi mie [atunci 

A: [şi te fascina 

+B: şi atunci. asta mi se părea apogeu’ feminităţii  

A: îhm  

B: să ai ruj roşu şi:# [ojă roşie 

 A: [ojă roșie 



+B: şi apoi următoarea cred că a fost u: una dintre educatoarele de la: grădiniţă  

A: îmh  

B: # ă: o o călugăriţă. am avut educatoare <Z călugăriţe> şi: îmi plăcea la nebunie. eu când o să mă 

fac mare <R o să mă fac ea↑>>  <Z ăsta era planul.>  

A: < Z călugăriţă practic.>  

B: <Z da.> 

A: serios? aşa de tare ţineai la ea? 

B: da. bine↑ îmi plăceau toate foarte mult↓ dar ea avea nu ştiu↓ ceva special↓ <R o aură↑ o lumină↑ 

o ceva.> 

A: <R ai mai văzut-o de atunci?> 

B: <Î da> ă: cred că acum vreo cinci şase ani ultima dată↓ da↓ 

A: <P ce drăguţ.> şi pentru că tot despre femei <Z vorbi::m> ă:# trei personalităţi de data asta↑ 

#<MARC femei↑> 

B: [îhm 

 +A: ă: pe care le-ai admirat de-a lungul timpului foarte mult. sau le admiri în continuare foarte 

tare. uite de exemplu# <R dacă ai putea să le şi cunoşti↑ eventual să stai de vorbă şi cu ele↓> 

B: [îhm 

+A: pe CINE 

  


