
CultureTalk Romania and Moldova Video Transcripts:  http://langmedia.fivecolleges.edu 
Differences Between Romania and the U.S. 

 
 
Romanian transcript:   
 
I:  Acum că ai fost atâta timp departe de casă, cum vezi tu România din afară? Ce ți se 
pare diferit, sau ce ți se pare special la România? 
 
D:  În primul rând oamenii mi se par diferiți acolo, pentru că au un alt mod de a… de a 
interacționa unii cu alții. De exemplu sunt, acum mi se pare că și apreciez acest lucru, că 
ei sunt, oamenii acolo sunt mai sinceri față de alții, și îți… Nu neapărat că îți vor spune 
întotdeauna adevărul în față, dar poți să-ți dai seama de reacțiile lor și să le citești într-un 
fel impresia pe care o au despre tine. Chiar dacă… fără să-ți ia foarte mult timp acest 
lucru.  
 
În plus mi se pare că sunt într-un fel mult mai direcți cu tine și îți vor spune adevărul. 
Chiar dacă adevărul doare câteodată pe celălalt, acum asta e, avem nevoie și de adevăr în 
viață. Pentru că altfel nu putem funcționa. Și acest lucru chiar am ajuns să-l apreciez. 
 
Un alt aspect care mi se pare diferit în România ar fi să vorbim despre sistemul public și 
felul cum ești tratat ca un client sau o simplă persoană care cere un act sau orice altceva. 
Iar aici mi se pare că nu prea avem respect pentru celălalt.  
 
Pentru că de multe ori ți se întâmplă să aștepți pentru o simplă foaie sau o simplă 
adeverință foarte mult timp. Și este și această percepție, care este încă înrădăcinată, că 
dacă nu ai pe cineva în instituția respectivă, sau, de exemplu în spitale care să te ajute, 
oamenii nu prea se vor uita la tine. Sau se vor uita, dar te vor lăsa într-un fel la coadă. 
Dacă nu ești prietenul sau… prietenul, cunoștința cuiva, prietenul de familie într-o…  
 
Așa că mi se pare că aici e ceva mult de schimbat. Pentru că, ca un străin, de exemplu, 
care se duce în România, lucrul acesta poate părea șocant. Și nu asta… adică orice popor 
are defecte și calități, dar ca o primă impresie așa, nu cred că dă foarte bine.     
 
 
English translation: 
 
I:  Now that you’ve been so far away from home, how do you see Romania from the 
outside? What seems different, or what seems special about Romania?  
 
D:  First of all, the people are different there, because they have a certain way of... of 
interacting with one another. For instance, they are – and now I find that I appreciate this 
– people there are more sincere towards one another, and they... they won’t necessarily 
always tell you the truth to your face, but you can tell from their reactions, and you can 
read, in a way, their impression of you. Even if... without this taking too long to figure it 
out.  



 
Furthermore, I think they are more direct with you and will tell you the truth. Even if 
[the] truth sometimes hurts, that’s life; we also need truth in our lives. Because otherwise, 
we cannot function. And I really came to appreciate this thing.  
 
Another thing that seems different in Romania would be talking about the public system 
and the way you are treated as a customer or as a simple person asking for a document or 
anything else. And here it seems we don’t really respect the other [person].  
 
Because often, it happens that you wait for a simple document or a simple certificate for a 
long time. And there is this perception, still deeply ingrained, that if you don’t have 
someone working in that institution, or for instance, in hospitals, to help you, people 
won’t pay attention to you. Or they will, but will leave you behind somehow. If you are 
not the friend or… the friend, the acquaintance of someone, the family friend in a… 
 
So it seems to me there’s a lot to change over here. Because for a foreigner, for instance, 
coming to Romania, this may seem shocking. And not this… I mean, every people has its 
defects and qualities, but as a first impression, I don’t think this looks very good.  
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