
 

 

Europa FM  

 valori editoriale și cod profesional  

 

Europa FM este un post de radio privat cu acoperire națională și cu o audiență 

zilnică de aproximativ un milion de persoane.  

Programele noastre (fie că este vorba de buletinele de știri și de jurnale, de 

dezbateri ori de emisiunile de divertisment) urmăresc să reflecte adevărul, să 

ofere o perspectivă completă și echilibrată asupra faptelor relatate și să trateze 

ascultătorii cu respect. 

Drept urmare, imparțialitatea, acuratețea și corectitudinea sunt primele noastre 

obiective. 

IMPARȚIALITATEA 

Toate programele EuropaFM trebuie să reflecte diversitatea preocupărilor și a 

valorilor pe care le au ascultătorii. Postul nostru de radio e liber să ia în discuție orice 

temă de interes public și să o abordeze din mai multe puncte de vedere.  

Imparțialitatea nu înseamnă neapărat un echilibru matematic - o părere „pro” 

contrabalansată de una “contra”, însă pornim de la ideea ce orice subiect abordat în 

programele noastre poate suporta cel puțin două interpretări. 

Temele controversate impun o abordare echilibrată și corectă, indiferent de tipul 

programului în care ele apar. 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.  

Dar neutralitatea absolută nu e posibilă în orice împrejurare, ca de pildă în situațiile în 

care sunt amenințate drepturile și libertățile fundamentale, principiile statului de drept 

ori cele ale democrației.  



Realizatorii de programe ori colaboratorii contactați de Europa FM pot alege să-și 

exprime părerile, dar ele trebuie să fie evidențiate ca atare. Mai mult, trebuie să 

respectăm o serie de alte reguli în această privință: 

- e nevoie ca ascultătorii să fie preveniți de la bun început că opiniile difuzate nu 

reprezintă varianta unanim acceptată a evenimentelor despre care se vorbește; 

- părerile contrare nu pot fi neglijate, minimalizate ori ridiculizate; 

- oricine dorește să nuanțeze ori să contrazică o variantă a evenimentelor în care 

este implicat/ă trebuie să aibă posibilitatea s-o facă, mai ales atunci cînd este vorba 

de acuzații de incompetență, neglijență ori de comiterea unor posibile infracțiuni. 

ACURATEȚEA 

Realizatorii de programe, reporterii și redactorii Europa FM trebuie să se 

documenteze temeinic, să verifice știrile din mai multe surse și să ceară - acolo unde 

este cazul - sfatul departamentului juridic. Ori de cîte ori este posibil, informațiile 

trebuie să fie strînse direct de la sursă ori luînd 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 de către un reporter sau corespondent Europa FM. În cazul în care acest 

lucru nu e posibil, subiectul trebuie să fie 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 preîntîmpine acuzațiile de părtinire la adresa postului de radio. În cazul unor 

suspiciuni privind defăimarea unor persoane sau instituții,  dezmințirea trebuie să fie 

redactată în colaborare cu departamentul juridic. 



Acuratețea nu se referă numai la colectarea informației - limbajul folosit trebuie să fie 

adecvat, lipsit de exagerări și de judecăți de valoare. Exprimarea corectă, decentă și 

îngrijită este obligatorie. 

CORECTITUDINEA 

Toate programele Europa FM 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 diverse contribuții 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.  

Excepţie fac momentele în care abordăm teme de larg interes public despre activități 

ilegale sau antisociale (anchete, reportaje sub acoperire, etc.). În acest din urmă caz, 

consultarea departamentului juridic e obligatorie înaintea realizării programului. 

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. În acest caz (și în măsura 

posibilităților) ei trebuie să știe care le vor fi partenerii de discuție; 

- dacă intervenția va fi una în direct sau înregistrată și dacă ea va fi sau nu 

editată. Nu putem garanta că ea va fi difuzată, dar nu e de dorit să înregistrăm 

o conversație îndelungată dacă nu avem de gînd să o folosim. 

Așteptăm din partea colaboratorilor să fie onești. Documentarea trebuie să fie 

riguroasă și să ne permită să-i evităm pe cei care urmăresc să înșele publicul. 

Faptele despre care relatează colaboratorii trebuie să fie verificate din mai multe 

surse – de preferat, din alte surse decît cele sugerate de cel intervievat.  

 



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.  

Producătorul și prezentatorul emisiunii sunt obligați să informeze ascultătorii în 

legătură cu opiniile persoanei contactate asupra temei aflate în dezbatere.  

Unii intervievați vor încerca să îi intimideze pe realizatorii de programe ori pe 

reporterii care i-au contactat, fie înainte, fie după difuzarea programului. Cei care și-

au tratat corect colaboratorii sunt îndreptățiți să le răspundă cu fermitate, iar Europa 

FM îi va susține.  

Nici o persoană care a acceptat de bunăvoie să ia parte la o emisiune nu poate opri 

difuzarea contribuției sale. În cazurile în care obiecțiile sunt însă întemeiate, ele 

trebuie să fie analizate atent. 

Toate programele Europa FM trebuie să respecte diversitatea etnică, religioasă și 

culturală a locuitorilor României și să evite stereotipurile la adresa grupurilor sociale. 

Respectăm, de asemenea, dreptul la viața privată și normele conviețuirii civilizate. 

Ascultătorii trebuie să știe că temele abordate sunt alese strict din rațiuni editoriale, și 

nu în urma unor presiuni financiare, politice sau de altă natură.  


