Valori editoriale și Cod profesional
Codul deontologic pe baza căruia radio FUN FM își desfășoară activitatea, este
cel alcătuit de către ARCA Asociația Română de Comunicații Audiovizuale.
Codul deontologic se situează în contextul creat de cadrul reglementativ
existent, respectiv legea audiovizualului, codul audiovizualului, codul civil,
Convenţia europeană a drepturilor omului, jurisprudenţa CEDO.
NIVEL DE AUTOREGLEMENTARE
Prezentul cod nu dublează reglementările existente, ci le presupune ca elemente
externe de referință pentru adiționarea de reguli sau principii suplimentare, care
constituie în fapt materia sa. Din acest motiv și pentru a evita incoerența de a
reproduce în domeniul autoreglementării prevederi care sunt direct obligatorii
prin lege sau legislaţie secundară şi nu pot fi asumate ca facultative, nici chiar
cele mai importante dintre reglementările legale nu vor fi regăsite în conţinutul
său.
PRINCIPII
Prezentul cod valorizează convingerea că obligaţia respectării legii şi a
reglementărilor poate coexista fără a intra în contradicţie cu nevoia pe care o au
radiodifuzorii, producătorii, editorii şi redactorii de a utiliza valorile care emerg
din experienţă, bun simţ, repere editoriale şi etice, atunci când se confruntă cu
provocări editoriale sau când desfăşoară rutina activitaţii editoriale obişnuite.

IMPARȚIALITATEA
Imparţialitatea nu inseamnă neutralizarea valorii de adevăr a stirilor prin
prezentarea plată și neutralizarea reciprocă a informațiilor și a opiniilor
contradictorii. Continutul editorial va pune in evidență opinia relevantă sau
informația de maximă credibilitate, precizănd însă caracterul relativ al
veridicității, care în unele dintre cazuri, poate fi stabilită numai în instanţele de
judecată sau de evaluarea opiniei publice.

Imparţialitatea nu înseamnă a refuza evidenţa adevărului atunci când el se află
cu în mod clar de partea unora dintre cei aflaţi în dispută, cu excepţia cauzelor
penale, unde evaluarea aparţine exclusiv instanţelor de judecată. Realizatorii vor

fi imparţiali din punct de vedere politic în realizarea programelor, fără a fi însă
opriți de la a avea convingeri politice proprii.
Continutul editorial va acorda importantă problemelor reale ale societăţii și nu
va crea false probleme sau nu va obtura atenția publicului cu probleme minore.
Totodată se va avea în vedere adresarea pe un public țintă, care poate fi
diferențiat pe capacitate de inţelegere, informare și preferinţe şi nu numai în
funcție de capacitatea de a răspunde la mesajele comerciale, ci şi în paralel cu
aceasta. Nu se va crea confuzie intre cele două planuri, respectiv planul editorial
și cel publicitar, ci se va crea un cadru de repere care să ajute publicul să le
distingă pentru a extrage beneficiile disponibile în ambele.
Interesele commerciale ale societăților de radio se vor putea exercita in limitele
satisfacerii interesului public sau, în situaţia cazurilor punctuale legitime în care
nu există o relaţie directă între acestea şi interesul public, fără a leza interesul
public.
Programele FUN FM reflectă diversitatea preocupărilor și a valorilor pe care le
au ascultătorii. Postul încearcă să abordeze orice temă de interes public,
reflectând cât mai multe puncte de vedere.
Imparțialitatea nu înseamnă neapărat un echilibru matematic – o părere „pro”
contrabalansată de una “contra” -, însă pornim de la ideea că orice subiect
abordat în programele noastre poate avea cel puțin două interpretări.
Buletinele de știri și jurnalele, îndeosebi, trebuie să fie nepărtinitoare și să ia în
considerare nevoia ascultătorilor de a-și forma propriile opinii asupra faptelor
relatate.
Mai mult, respectăm o serie de alte reguli: ascultătorii sunt preveniți de la bun
început că opiniile difuzate nu reprezintă unica variantă a evenimentelor despre
care se vorbește, părerile contrare nu sunt neglijate, oricine dorește să nuanțeze
ori să contrazică o variantă a evenimentelor în care este implicat/ă trebuie să
aibă posibilitatea să o facă.

ACURATEȚEA
Acurateţea prezentării adevărului nu se poate obţine numai prin simpla
prezentare a faptelor, ci doar în urma unui efort de a detecta aspectele relevante,
de a distinge evidenţa de prejudecată sau confuzie pentru a beneficia de funcţia
de incertitudine, şi de a descoperi adevărul acolo unde el se află (BBC-EG)
Realizatorii de programe trebuie să se documenteze temeinic, să verifice știrile
din mai multe surse. Ori de câte ori este posibil, informațiile trebuie să fie
strânse direct de la sursă ori luând legătura cu cei implicați într-un eveniment ori
cu cei care au asistat la el. Distincția dintre sursele primare și cele secundare este
esențială. Mai mult, contactarea unei surse nu înseamnă că faptele, detaliile și
datele relatate de ea nu mai trebuie să fie verificate.
Depeșele agențiilor de presă și relatările altor instituții media impun verificarea
informațiilor apărute. În cazul în care acest lucru nu e posibil, subiectul este
abordat cu maximum de prudență și, în cazul difuzării, menționarea sursei este
obligatorie.
Dacă vreo eroare factuală ajunge să fie difuzată, corectarea ei se impune în
regim de urgență. A recunoaște o greșeală și a explica de ce s-a făcut ea sunt
pașii care pot să preîntâmpine acuzațiile de părtinire la adresa postului de radio.
Tot din respect pentru acuratețe, limbajul folosit trebuie să fie adecvat, lipsit de
exagerări și de judecăți de valoare. Exprimarea corectă, decentă și îngrijită este
obligatorie.

CORECTITUDINEA
Toate programele postului se bazează pe corectitudine, transparență și onestitate.
Așteptările realizatorilor, ale colaboratorilor și ale publicului sunt importante în
egală măsură. Oricine apare într-unul dintre programele de știri ori de
divertisment va fi tratat corect și cu respect.
Natura și durata programelor pentru care solicităm punctual de vedere al unei
persoane trebuie să fie limpezi de la bun început. Fie că este vorba de persoane
publice sau de cetățeni obișnuiți, colaboratorii nu vor fi induși în eroare sau
păcăliți să participe la vreo emisiune.

Colaboratorii au dreptul să ştie:
– care este tema programului în care urmează să apară.
– ce fel de contribuție așteptăm din partea lor: un comentariu, un interviu sau o
intervenție într-o dezbatere mai amplă.
– dacă intervenția va fi una în direct sau înregistrată și dacă ea va fi sau nu
editată.
INTEGRITATE ȘI INDEPENDENȚA EDITORIALĂ
Integritatea şi independenţa editorială trebuie păstrată în fața oricăror interese
externe, a oricăror presiuni politice sau comerciale şi a oricăror interese
personale. (BBC-EG)
Conţinutul editorial trebuie să ofere semnificaţie utilă pentru public, nu doar să
îi stimuleze reacţii sau să il facă ţintă a mesajului publicitar. Divertismentul
oferă şi el acest tip semnificație sub forma valorii construite cu umor, bun simţ
și bună inspirație.
FUN FM este un post de radio privat cu o acoperire pe două orașe: Miercurea
Ciuc și Gheorgheni.
Programele noastre sunt produse jurnalistice, mai mult emisiuni de divertisment,
urmăresc să reflecte adevărul, să ofere o perspectivă completă și echilibrată
asupra faptelor relatate, să aducă în prim plan subiecte de interes public și să
trateze ascultătorii cu respect.
REFUZUL DE A PARTICIPA LA EMISIUNI

Refuzul cuiva de a lua parte într-unul dintre programele noastre nu pune capăt
emisiunii. Oricine are dreptul să respingă o astfel de solicitare, caz în care
absența unui colaborator sau a altuia trebuie să fie explicată.

