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Cod deontoligic Radio Balada Bistrita si Balada TV
Radio Balada este un post de radio si tv particular cu acoperire regionala, care se adreseaza
tuturor segmentelor de varsta, atat din punct devedere muzical cat si informational.
Programele Radio Balada si Balada TV (fie ca este vorba de buletinele de stiri ori de
emisiunile de divertisment) urmaresc sa reflecte adevarul si sa trateze ascultatorii cu
respect.

IMPARȚIALITATEA
Toate programele Radio Balada si Balada TV trebuie sa reflecte diversitatea preocuparilor
si a valorilor pe care le au ascultatorii. Postul nostru de radio si tv e liber sa ia în discutie
orice tema de interes public si sa o abordeze din mai multe puncte de vedere.
Temele controversate impun o abordare echilibrata si corecta, indiferent de tipul
programului în care ele apar.
Realizatorii de programe ori colaboratorii contactati de Radio Balada si Balda TV pot
alege sa-si exprime parerile, dar ele trebuie sa fie evidentiate ca atare.

ACURATEȚEA
Toate programele Radio Balada si Balada TV se bazeaza pe corectitudine, transparenta si
onestitate. Asteptarile realizatorilor, ale colaboratorilor si ale publicului sunt importante în
egala masura. Oricine apare într-unul dintre programele de stiri ori de divertisment va fi
tratat corect si cu respect.
Natura si durata programelor pentru care solicitam diverse contributii trebuie sa fie
limpezi de la bun început. Fie ca este vorba de persoane publice sau de cetateni obisnuiti,
colaboratorii nu vor fi indusi în eroare sau pacaliti sa participe la vreo emisiune.

Excepţie fac momentele în care abordam teme de larg interes public despre activitati ilegale
sau antisociale (anchete, reportaje sub acoperire, etc.)
Producatorul si prezentatorul emisiunii sunt obligati sa informeze ascultatorii în legatura
cu opiniile persoanei contactate asupra temei aflate în dezbatere.
Unii intervievati vor încerca sa îi intimideze pe realizatorii de programe ori pe reporterii
care i-au contactat, fie înainte, fie dupa difuzarea programului. Cei care si-au tratat corect
colaboratorii sunt îndreptatiti sa le raspunda cu fermitate, iar Radio Balada si Balada
TV îi va sustine.
Nici o persoana care a acceptat de bunavoie sa ia parte la o emisiune nu poate opri
difuzarea contributiei sale. În cazurile în care obiectiile sunt însa întemeiate, ele trebuie sa
fie analizate atent.
Toate programele Radio Balada si Balada TV trebuie sa respecte diversitatea locuitorilor
Romaniei si sa evite stereotipurile la adresa grupurilor sociale. Respectam, de asemenea,
dreptul la viata privata si normele convietuirii civilizate. Ascultatorii trebuie sa stie ca
temele abordate sunt alese strict din ratiuni editoriale, si nu în urma unor presiuni
financiare, politice sau de alta natura.

