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ÎNCREDERE
Cum oferim conținut de încredere 
și relevant 

 • Luăm decizii independente cu privire la conținutul 
nostru.

 • Conținutul nostru de știri și actualități este corect, 
echilibrat și imparțial și în interes public.

 • Îmbrățișăm o gamă cuprinzătoare de puncte de 
vedere și perspective - conținutul nostru poate 
fi inovator și stimulator, precum și controversat și 
provocator.

TRANSPARENŢĂ
Cum ajutăm să vă ghidăm 
alegerile de conținut 

 • Oferim informații, astfel încât să puteți alege 
conținutul potrivit pentru dumneavoastră și pentru 
orice copii și tineri aflați în grija dumneavoastră.

 • Ne asigurăm că publicitatea este distinctă de 
conținutul nostru și stabilim reguli privind plasarea 
anumitor tipuri de publicitate.

 • Pentru conținut potențial stresant, luăm în 
considerare audiența probabilă, exercităm 
sensibilitate, oferim avertismente acolo unde este 
cazul și transmitem acel material numai dacă este 
relevant din punct de vedere editorial.

RESPECT
Cum practicăm și promovăm 
respectul  

 • Evităm conținutul care promovează prejudecățile 
și discriminarea, inclusiv folosirea nejustificată a 
stereotipurilor, ținând cont de context.

 • Oferim conținut în alte limbi decât engleza și 
încurajăm exprimarea unei game largi de opinii.

 • Suntem sensibili la prezentarea problemelor 
indigene și respectăm protocoalele culturale ale 
popoarelor aborigene și ale insulelor strâmtorii 
Torres.

 • Respectăm confidențialitatea oamenilor, pe care o 
punem in balanţă cu responsabilitățile noastre de 
raportare.

RESPONSABILITATE
Cum suntem responsabili 

 • Vă oferim modalități de a oferi feedback despre 
conținutul și serviciile noastre, indiferent dacă e 
laudativ sau critic.

 • Avem un proces independent pentru reclamații în 
temeiul Codului de Practică, care sunt investigate de 
Ombudsmanul SBS.

SBS este un serviciu public național independent de televiziune, 
radio și mass-media digitală, cu responsabilități față de comunitatea 
australiană, așa cum este stabilit în Carta noastră. Suntem finanțaţi de 
guvernul australian și din venituri comerciale, cum ar fi publicitatea. 

Pe întreaga noastră rețea transmitem conţinut australian distinct, știri 
și actualități locale și internaționale, sport, drame și documentare 
internaționale, gastronomie, filme și servicii de radio locale în peste 
60 de limbi. Suntem, de asemenea, locul povestirilor Primelor Națiuni, 
Televiziunea Națională Indigenă (NITV) furnizând programe văzute 
dintr-o perspectivă indigenă.

Pentru a ne asigura că programele noastre îndeplinesc așteptările 
comunității, avem Codul de Practică SBS, care stabilește reguli 
și standarde pentru tot conţinutul SBS, indiferent de locul unde îl 
accesați - la televizor, radio, online sau pe social media.

Codul de Practică include lucruri importante precum…

Despre CODUL de PRACTICĂ SBS

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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