Conditii necesare pentru afilierea la AJF
(1) O structură sportivă care doreşte să devină membru afiliat al AJF trebuie să adreseze o cerere scrisă către asociaţie prin care solicită afilierea. O dată cu cererea de afiliere vor fi depuse urmatoarele  documente: 
a) copie a Statutului şi a Regulamentelor acesteia, valabile din punct de vedere juridic;
b)	o declaraţie conform căreia se angajează să respecte întotdeauna Statutul, regulamentele, directivele şi deciziile FIFA, ale UEFA, ale FRF şi ale AJF şi prin care asigură respectarea acestora şi de către proprii membri, cluburi, oficiali şi jucători;
c)	o declaraţie conform căreia se angajează să respecte Legile Jocului în vigoare;
d)	o declaraţie prin care recunoaşte autoritatea  Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, conform Statutului FRF; 
e)      o declaraţie conform căreia este situat şi înregistrat pe teritoriul AJF;
f) o declaraţie prin care se obligă să joace toate meciurile oficiale de pe teren propriu pe teritoriul AJF,
g) o declaraţie prin care structura juridică a persoanei care solicită afilierea garantează faptul că aceasta poate lua decizii independent de orice entitate externă; o listă cu oficialii cu drept de semnătură, împuterniciţi să încheie contracte cu efecte juridice cu terţi;
h)	o declaraţie prin care se angajează să organizeze sau să participe la meciuri amicale doar cu acordul prealabil al AJF;
i) copie a procesului verbal din cadrul ultimei adunări generale.
2) Următoarele obligații urmeaza a fi înscrise în statutele membrilor afiliați sau ale structurilor sportive care doresc să se afilieze la AJF:
a) să respecte întotdeauna statutele, regulamentele, directivele și deciziile FIFA, UEFA, FRF, AJF, AMFB în vigoare;
b) să respecte întotdeauna Legile Jocului în vigoare;
c) să recunoască autoritatea comisiilor cu atribuții jurisdicționale din cadrul FIFA, UEFA, FRF, AJF astfel cum este definită în statutele acestora, precum și jurisdicția Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne astfel cum este definită în statutele FIFA, UEFA și FRF;
d) să îndeplinească întotdeauna obligațiile stabilite prin statutul și regulamentele FRF şi AJF.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) din prezentul articol, se sancționează, după cum urmează: cu excluderea structurilor sportive care nu își adaptează propriile statute la cerințele AJF până cel târziu la data de 31.12.a.c sau cu respingerea cererii de afiliere în situația structurilor sportive care solicită afilierea.


