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„Vocea poporului”, o publicație care își 
face datoria cu onestitate și profesionalism

Tribuna sindicatelor, care a fost alături de dvs. și la bine, și la greu, a împlinit 30 de ani
Angela CHICU,
a.chicu@vocea.md
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Timpul se scurge nemilos. Ai senzația că 
planeta Pământ se învârte mai repede de-
cât pe timpuri. Vorba poetului, „trec anii, 
trec lunile-n goană și-n zbor săptămânile 
trec”… Și uite așa am ajuns că s-au împlinit 
30 de ani de la fondarea ziarului „Vocea po-
porului”. O voce care, pe parcursul anilor, 
a făcut mult pentru a-i informa pe mem-
brii de sindicat  şi nu numai pe ei, despre 

viaţa sindicală cotidiană, despre succesele 
obţinute de organizaţiile primare, despre 
problemele cu care se confruntă angajaţii 
din diverse ramuri ale economiei naţiona-
le. O voce care  este  auzită pe tot teritoriul  
R. Moldova, de la Naslavcea la Giurgiulești, 
inclusiv în Transnistria și Găgăuzia. 

Colectivul redacției este mereu între 
oamenii din organizații primare, care tind 
spre standardele europene și doresc să 
construiască Europa la noi acasă. Desigur, 
este  un obiectiv extrem de greu de atins, 
care solicită multă muncă, solidaritate şi 

perseverenţă. Pentru a realiza acest de-
ziderat, echipa redacției se străduiește să 
fie mereu alături de  cititori, atât de lim-
ba română, cât și de rusă,  ca împreună 
să facem un lucru bun, pentru a rezolva 
problemele dureroase cu care se confrun-
tă societatea. Și dacă vocea noastră este 
auzită, înseamnă că munca noastră este 
eficientă, dă rezultate. Deoarece o publi-
caţie poate exista numai prin cititorii săi, 
cu interesele şi doleanţele acestora, fiind 
o oglindă fidelă a realităţii, cu toate cele 
bune sau mai puţin bune. Noi ne dorim 

din tot sufletul să aducem lumină şi adevăr 
în casele oamenilor.

Acum șapte ani, când a avut loc un 
rebranding al ziarului, după 23 de ani de 
activitate, noi, echipa nouă, ne-am trasat 
niște sarcini pe care, după părerea mea, 
am reușit să le realizăm în comun. Am pre-
conizat să atragem cât mai mulţi cititori, 
membri de sindicat: studenţi, muncitori, 
ingineri, profesori, medici şi lucrători de 
alte profesii, care să găsească în pagini-
le ziarului informaţii care prezintă interes 
pentru ei. p.2
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