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În perioada 9-10 mai 2018, Consiliul Director al Fondului Global va revizui politica de eligibilitate a 
Fondului, pe baza recomandărilor Comitetului său de Strategie. În timp ce unele dintre aceste 
recomandări sunt pozitive, altele ridică probleme serioase. Prin această declarație, noi - organizațiile 
care reprezintă societatea civilă, inclusiv comunități de persoane care trăiesc și sunt afectate de cele trei 
boli și alte populații-cheie din diferite țări și regiuni - dorim să împărtăşim membrilor Consiliului Fondului 
Global poziția noastră cu privire la mai multe aspecte critice care ar trebui să fie examinate de Consiliu în 
cadrul deliberărilor sale privind Politica de Eligibilitate. 
 

Asigurarea accesului la finanțarea pentru tranziţie în țările care trec  în categoria "venit superior" 

 
Datele arată că în țările cu venit mediu-superior, în care tranziţia de la finanţarea Fondulului Global s-a 
realizat brusc, guvernele nu au răspuns automat prin finanțarea serviciilor salvatoare de vieţi pentru 
populațiile criminalizate și marginalizate, care au o vulnerabilitate crescută la cele trei boli și care se 
confruntă cu obstacole în calea accesării serviciilor. Experiența arată că, în schimb, consumatorii de 
droguri injectabile, bărbații care fac sex cu bărbați, persoanele transgender, lucrătorii sexuali, migranții, 
persoanele fără adăpost și alte populații-cheie sunt ignorate, cu acces limitat sau fără acces la serviciile 
și asistența medicală. 
 
Venitul naţional brut pe cap de locuitor - utilizat de Fondul Global ca fiind unul dintre criteriile cheie de 
eligibilitate - este o măsură inadecvată a bogăției unei țări, deoarece maschează inegalitatea internă a 



veniturilor și nu indică procentul din venituri alocat sănătăţii și răspunsului naţional la cele trei boli în 
special sau la inegalitățile și nedreptățile sociale. Este important să existe un set de criterii multiple 
pentru eligibilitate și să se țină seama de spațiul fiscal și de cheltuielile de sănătate care sunt dedicate 
celor trei boli. 
 
Astfel, restricționarea accesului țărilor la finanțarea de tranziție din cauza unei decizii a Băncii Mondiale 
de a schimba statutul privind venitul, fără a ține seama de disponibilitatea lor de a susține răspunsul la 
trei boli, este considerată de noi drept o pedeapsă irațională și nedreaptă a persoanelor afectate de boli, 
care suferă deja ca urmare a lipsei de voință politică a propriului guvern. 
 
Cel mai recent exemplu de aplicare a acestei prevederi iraționale a Politicii de Eligibilitate este Federația 
Rusă, unde ultima finanțare pentru HIV (singura acordată vreodată în cadrul "regulii ONG", dezvoltată și 
coordonată de comunități și care s-a dovedit eficace) s-a terminat în decembrie 2017 fără a fi disponibilă 
nicio finanțare de tranziție. Acest lucru ar putea avea implicații grave pentru viața celor mai afectate 
comunități. 
 
Nu restricționați accesul la finanțare pentru HIV, TBC și malarie în țările G-20 cu venit mediu-superior, 

cu o povară ridicată a bolii 

 
Considerăm că cerința ca țările G-20 cu venit mediu-superior să aibă o povară "extremă" a bolii pentru a 
fi eligibile pentru finanțarea Fondului Global este pur politică, fără orice abordare rațională a eligibilității. 
Astfel, această cerință ar trebui eliminată complet. Aceasta ar fi o măsură logică, mai ales dacă se ține 
seama de intenția de a simplifica / elimina cele cinci categorii de povară a bolii și de a le înlocui cu un 
singur prag pentru ţările cu venit mediu-superior. Toate țările cu venituri medii-superioare cu povara 
bolii cel puțin "ridicată" care sunt membre ale Grupului celor 20, inclusiv cele care nu se află pe lista 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Econimocă (OCDE)-Comitetul de Asistenţă pentru 
Dezvoltare (CAD) a beneficiarilor de Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare (AOD) ar trebui să devină 
eligibile pentru a primi o alocare pentru orice componentă a bolii. 
 
Nu restricționați accesul la finanțarea pentru HIV pentru țările care nu sunt incluse în Lista de AOD a 

OCDE DAC 

 
Cerința pentru AOD a OCDE-DAC pentru ca ţarile cu venit mediu-superior să fie eligibile pentru finanțare 
petru HIV există din 2007. În perioada de alocare 2017-2019, au existat două țări ale căror componente 
HIV nu sunt eligibile din cauza acestei cerințe - România și Bulgaria. Aceste țări au o povară ridicată a 
HIV. Ca și în alte țări în tranziție, principalele provocări din România și Bulgaria sunt de a susține 
programele de prevenire a HIV în rândul populațiilor-cheie12. România, care a finalizat grantul Fondului 
Global pentru HIV în 2011 cu o epidemie scăzută și a înregistrat apoi o epidemie concentrată după 
închiderea a numeroase servicii, a cunoscut o lipsă sistematică de voință politică a guvernului său de a 
finanța prevenirea HIV în rândul populațiilor-cheie. Bulgaria și-a încheiat grantul pentru HIV în 2017 și 
încă nu este clar dacă noul său program național HIV va duce la susținerea eforturlor, în special dacă 

                                                           
1
 Declarație comună a societății civile românești care solicită Fondului Global să mențină finanțarea 

http://rhrn.ro/en/joint-statement-romanian-civil-society-organizations-advance-thirty-sixth-meeting-global-fund-
board/ 
2
 Deoarece finanțarea din Fondul Global este eliminată treptat, Bulgaria se străduiește să găsească o finanțare 

durabilă. Aidspan, GFO 320, 20 septembrie 2017 http://www.aidspan.org/gfo_article/funding-global-fund-fased-
out-bulgaria-strugles-find-sustainable-financing 



guvernul va acorda finanțare pe scară largă în conformitate cu programul național și va stabili un 
mecanism de lucru pentru fondurile comunitare și grupurile societății civile pentru a furniza servicii 
populațiilor-cheie. Nu este pentru prima dată când susținem eliminarea acestei prevederi în cadrul 
politicii de eligibilitate și, în opinia noastră, prin păstrarea permanentă a acestei cerințe, Fondul Global 
creează o barieră politică care împiedică furnizarea de intervenții bazate pe dovezi pentru populațiile-
cheie din aceste țări. 
 
Într-un scenariu în care se elimină "regula G-20" și "cerința AOD a OCDE-DA", ar trebui asigurată o 
opțiune non-CNC pentru finanțarea directă a organizațiilor neguvernamentale și ale societății civile 
pentru țările care demonstrează bariere legate de drepturile omului și de gen la accesarea serviciilor în 
rândul populațiilor-cheie. 
 
Într-un scenariu în care regula "G-20" și " cerința AOD a OCDE-DAC " sunt considerate a fi păstrate în 
noua versiune a Politicii de Eligibilitate, așa-numita "Regulă ONG" ar trebui extinsă pentru a acoperi 

toate ţările cu venituri medii-superioare neeligibile care au fost excluse din motive politice în 

conformitate cu regula OCDE-DAC și cu cerințele G-20, dar îndeplinesc criteriile privind povara bolii. 

Acest lucru ar face ca România, Bulgaria și Rusia să fie eligibile în temeiul Regulii OCDE-DAC și, eventual, 
China, Brazilia, Argentina și Mexic ca țări G-20. De asemenea, limbajul "Regulii ONG" privind "barierele 
politice" ar trebui revizuit deoarece această terminologie nu are o definiție clară, este incompatibilă cu 
dreptul internațional și ar putea fi interpretată împotriva intereselor populațiilor cheie afectate din țări. 
Sugerăm să fie înlocuită cu "barierele legate de drepturile omului și de gen", ca terminologie în 
concordanță cu standardele ONU privind drepturile omului. 
 
Cerința de eligibilitate pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru doi ani consecutivi ar trebui 

modificată, dacă nu chiar eliminată. Este inuman și ineficient din punct de vedere economic să se 
aștepte al doilea an pentru a se vedea dacă în ţările cu venit mediu-superior noile date epidemiologice 
arată o povară crescută și dacă au fost clasificate ca ţări cu venit mediu-superior în ultimii doi ani. 
Epidemiile nu dispar într-un an. Mai mult, datele epidemiologice sosesc cu o întârziere de unul sau mai 
mulți ani după ce povara bolii crește, din cauza analizei și verificării datelor. 
 
Pentru ca Politica de Eligibilitate să fie eficientă, aceasta ar trebui să fie sincronizată cu alte politici-
cheie, cum ar fi Politica privind Sustenabilitatea, Tranziția și Cofinanțarea și Metodologia de Alocare. Ar 
trebui să existe o flexibilitate în găsirea de soluții pentru aceste țări, până în prezent puține, care devin 
din nou eligibile în mijlocul perioadei de alocare de trei ani a Fondului Global; anumite țări eligibile se 
pot afla în situații de alocare zero, în pofida re-eligibilității în faza de urgență epidemiologică și a 
provocărilor pentru finanțarea serviciilor în rândul grupurilor cheie și vulnerabile. Dat fiind că 
sustenabilitatea este un proces continuu care nu se încheie cu tranziția Fondului Global iar Fondul Global 
s-a angajat cu tărie față de această problemă, acesta ar trebui să colaboreze cu donatori bilaterali și 
fundații private pentru a stabili fondurile "de siguranță" sau de sustenabilitate pentru a aborda 
provocările legate de tranziție și durabilitate cu care se confruntă țările care au încetat sau se retrag din 
Fondul Global, fără a aștepta ca țările să devină din nou eligibile din cauza epidemiilor emergente din 
rândul grupurilor vulnerabile, așa cum a fost cazul Muntenegrului, Serbiei și altor țări. Sprijinul respectiv 
ar putea fi acordat prin granturi mici limitate în timp pentru societatea civilă și asistență tehnică pentru 
a aborda cele mai provocatoare elemente, cum ar fi serviciile de contractare și de finanțare a grupurilor 
vulnerabile care sunt furnizate de comunitățile și grupurile societății civile. 
 
În concluzie, sperăm că atunci când membrii Consiliului Fondului Global iau decizii cu privire la 
chestiunile menționate anterior, aceştia vor lua în considerare poziția noastră, deoarece este conformă 



cu misiunea Fondului Global, principiile fondatoare din documentul-cadru și strategia de a pune capăt 
celor trei boli. Împărtășim acest angajament pentru asigurarea faptului că Fondul Global poate avea un 
impact ridicat în ceea ce privește răspunsul la SIDA, tuberculoză și malarie în regiunile noastre și credem 
cu tărie că propunerea noastră ne ajută pe toți să avansăm acest obiectiv comun 
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