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Flavia: M-am săturat de 
poluare și aglomerație! 

Tata: Dar ce pot face dacă sunt în șomaj tehnic? 
Vrei sa mă duc să-mi caut alt job? Asta vrei ?!?! 
Nu vezi că nu mă mai ține spatele? 
Mama: N-avem ce face! Toată ziua muncă! 

Flavia: Hey, sorry de 
gălăgie, vecinii mei 
sunt puțin razna.

Bucureștiul ăsta era prea trist 
și poluat chiar și înainte de 

pandemie...  
Ce mi-ar plăcea să locuiesc 

într-un oraș fericit,
 cu oameni fericiți. 



Bucureștiul ăsta era prea trist 
și poluat chiar și înainte de 

pandemie...  
Ce mi-ar plăcea să locuiesc 

într-un oraș fericit,
 cu oameni fericiți. 

Ce aș vrea să fiu 
într-un loc fericit !

OARE VISEZ?
Trebuie să 
mă ciupesc!

Auuuuu. Doare rău. 
Nu cred că dorm. 

Este oare totul adevărat? 
Trebuie să ajung în oraș URGENT.

Sună ca și cum ați dori să 
alegeți domeniul 

URGENȚE: Confirmați?



București? Suntem în 
București aici?

Bună ziua! Sunteți un călător care 
dorește să viziteze Bucureștiul? Doar 
întrebați-mă și vă voi ghida către 
cele mai bune locuri din oraș. 
 

Desigur domniță dragă, 
Orașul Posibilităților 
Nemărginite, Orașul de 
Unificare a Orientului 
cu Occidentul, Orașul 
Vieții Fericite și 
Sustenabile, Orașul 
Viitorului omenirii. 

Sigur nu este 
Bucureștiul pe care-l 

știu eu!
Nu știu cum am 

ajuns aici. Mă poți 
ajuta?

Sună ca și cum ați dori să 
alegeți domeniul 

URGENȚE: Confirmați?
Da, cred că da. Urgențe.

30 de minute mai târziu....



Momentan sunteți aici – 
pe Șoseaua Alexandriei, mergeți drept 

și virați stânga la intersecția cu 
Calea Ferentari, apoi faceți o scurtă 
promenadă până în dreptul Parcului 

Mihail Sebastian, vizavi de parc 
veți găsi Ministerul de 

Intercomunicare Dimensională, 
având prescurtarea MID. 

Să aveți un sejur minunat 
în minunatul București! 

30 de minute mai târziu....

Sper că mă poate 
ajuta cineva aici



Bine ați venit la Ministerul de Intercomunicare 
Dimensională, având prescurtarea MID. Cu ce 

vă pot fi de folos?

Se întâmplă frecvent? 

Da, în toate dimensiunile care există, și sunt foarte 
multe, există și o infinitate de oameni nemulțumiți 

de condițiile lor de trai, de poluarea excesivă. 
În dimensiunea noastră nu există aceste probleme. 
Toate problemele Universului T456782342 au fost 

rezolvate acum 1258 de ani.
Poftiți vă rog în camera noastră de comunicare. 

CAMERA 
DE 

COMUNICARE

Da, înțeleg, înțeleg, înțeleg. Nu vă faceți griji, 
domnișoară. Acest lucru se întâmplă frecvent, 

suntem aici să vă fim de folos. 

Ăăăăă... cred că am pățit ceva rău, eu 
nu sunt de pe aici, nu știu de unde 

vin și nici unde mă aflu, dar la mine 
în București era praf mult și nu erau 
roboți, aici totul este modern și aerul 

miroase incredibil...

20 de minute mai târziu....



CAMERA 
DE 

COMUNICARE

20 de minute mai târziu....

Bună ! Bună! 
Numele meu este Domnul S, sunt 

prim cercetaș al Ministerului 
Intercomunicării Dimensionale, prescurtat MID, 
și sunt aici să găsim o soluție la provocarea ta. 

Spune-mi, cum te numești?

Flavia Chiriț este 
numele meu

Nu te speria de ochelarii mei.
Aceasta este aparatura standard folosită la interviuri, 
deși este extrem de incomodă. Mereu transpir când o 
port, nu știu de ce nu vor să-i monteze un ventilator.



45 de minute și 232 de întrebări mai târziu....

Bine, am notat tot ce este important, 
trebuie să anunț Departamentele de 

Siguranță. Este extrem de periculos să te 
întâlnești cu tine în altă dimensiune. 

Trebuie să avem grijă.

Să mă întâlnesc cu mine? 
Îmi puteți spune și mie ce se 

petrece aici? 

Desigur, desigur. O să-ți 
povestesc totul. Dar mai 
întâi să anunț Siguranța. 

Citește întreaga poveste a Flaviei și află 
cum va reuși să se întoarcă acasă pe site-ul

kids.initiativaeco.org 

Urmărește-ne pe social media:
yesinitiativaeco
yes.initiativa.eco

Acest material a fost printat pe hârtie reciclată 


