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a) copie a Statutului gi a Regulamentelor acesteia, valabile din punct de ve-d_ere juridic; 
.''

bi o declara$e lonform cireia se angaleazlsi respecte intotdeau-na Slatutul, regulamentele, ,,.

directivete Si deciiiile FIFA, ale UEFA, ale fnf qi ale AJF gi prin care asiguri resp6ctarea acestora 9i
de citre proprii membri, cluburi, oficiali gi jucitori;
c) o declarafie conform cireia se angajeazi si respecte Legile Jocului in vigoare;
di o declaraiie prin care recunoagte autoritatea Tribunalului Arbitral al Sportului de la

Lausanne, conform Statutului FRF;
e) o declara(ie conform cireia este situat 9i inregistrat pe terito_riul AJF;

0 o declirafie prin care se obligi si joace toate meciurile oficiale de pe teren propriu pe

teritoriul AJF;

S) o declaralie prin care structura juridici a persoanei caresoliciti afilierea garanteazi faptul
ii aceasta poate lua decizii independent de orice entitate externi; o listi cu oficialii cu drept de

semnituri, imputernicili si incheie contracte cu efecte iuridice cu teti;
h) o declaralie prin care se angajeazi si organizeze sau si participe la meciuri amicale doar cu

acordul prealabil al AJF;
i) copie a procesului verbal din cadrul ultimei aduniri generale.
i1 Uimitoarele obligalii urmeaza a fi inscrise in statutele membrilor afiliali sau ale structurilor
sportive care doresc si se afilieze la AJF:
ai si respecte intotdeauna statutele, regulamentele, directivele 9i deciziile FIFA, UEFA, FRF, AJF'

AMFB in vigoare;
b) si respecte intotdeauna Legile Jocului in vigoare;
ci se recunoasci autoritatea comisiilor cu atribulii jurisdiclionale din cadrul FIFA, UEFA, FRF' AJF

astfel cum este definiti in statutele acestora, precum 9i jurisdiclia Tribunalului Arto/tral al Sportului
de la Lausanne astfet cum este definiti in statutele FIFA, UEFA;i FRF;

d) si indeplineasci intotdeauna obligaliile stabilite prin statutul 9i regulamentele FRF 9i AJF.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) din prezentul articol, se sanclioneazi, dupi cum
urmeazi: cu excluderea structurilor sportive care nu igi adapteazl propriile statute la cerinlele AJF

pini cel tirziu la data de 31.12.2011 sau cu respingerea cererii de afiliere in situalia structurilor
sportive care soliciti afilierea.

Articolul 12 - Drepturile membrilor AJF

(1) Membriiafiliafila AJF au urmitoarele drepturi:
a) si participe la Adunarea Generali a AJF gi la Adunirile Generale organizate pentru alegerea
reprezentanlilor in Comitetul Executiv, pe categorii de membri afiliali;
b) si nominilizeze candidali pentru ocuparea funcfiei de Pregedinte al AJF sau pentru orice alti
funclie pentru care alegerea se face de citre Adunarea Generali;
c) in'caiul cluburilor sfortive, si participe la competiliile nalionale organizate de AJF, precum 9i la
competiliile na[ionale de fotbal;
d) si prezinte propuneri Adunirii Generale gi Comitetului Executiv in vederea includerii acestora pe

ordinea de zi;
e) si participe gi si beneficieze de programele de asistenli gi dezvoltare elaborate de AJF;

f) si exercite orice alt drept izvorind din prevederile statutului gi regulamentelor AJF;
(2) Exercitarea drepturilor menfionate la alin. (1) se face [n concordanfi cu prevederile statutului 9i
regulamentelor AJF.

Articolul 13 - Obligaliile membrilor AJF

(1) Membrii afiliali la AJF au urmetoarele obliga{ii:
a)-si respecte Stitutul, regulamentele, directivele 9i deciziile AJF/FRF/FIFA/UEFA, precum gi "Legile
Jocului" elaborate de IFAB gi ,,Legile jocului pentru FUTSAL" elaborate de FIFA;
b) si participe la competifiile municipale organizate de AJF, precum gi la competilii zonale si/sau
nalionale de fotbal;
c) si respecte principiile de fair-play gi integritate a competiliilor sportive;
d) si se asigure ci jucitorii Si oficialii lor respecti statutul, regulamentele, directivele 9i deciziile
AJF, FRF, ftfn gi UEFA prin inserarea unor clauze obligatorii in contractele incheiate lntre acegtia 9i
structurile spoftive in cauzi;
e) si recunoasci jurisdiclia comisiilor cu astfel de atribufii din cadrul FIFA,pEFA, FRF, si AJF
precum gi a Tribuhalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, astfel cum este definiti aceasta in
statutele FIFA, UEFA, FRF, si AJF;


