
                                                                                       

  

 
                

Comunicat de presă 
 

România ia parte pentru a V-a oară consecutiv la finala  
Milan Junior Camp de la Milano  

 
Alexandru Daminescu este primul junior portar din România care merge la Milano  
 

Bucureşti, 21 martie 2014 – România va participa pentru a 5-a oară consecutiv la etapa finală 
Milan Junior Camp, primul proiect oficial al celui mai titrat club de fotbal din lume, ce are loc în 
fiecare an în circa 200 de oraşe din peste 40 de ţări. România va fi reprezentată în premieră de un 
portar, Alexandru Daminescu, câştigătorul ediţiei locale Milan Junior Camp, organizată în 
parteneriat cu Intesa Sanpaolo Bank.  
 
În perioada 28 – 31 martie 2014, vor fi prezenţi la Milano peste 500 de copii din întreaga lume, 80 
de antrenori licenţiaţi AC Milan care vor superviza 2 turnee pe 2 categorii de vârstă, 11 - 14 ani şi 
7 - 10 ani. Alexandru Daminescu este din Timişoara, are 12 ani este legitimat la FC Electrica 1869 
Timişoara şi s-a remarcat deja la mai multe acţiuni şi turnee destinate descoperirii de noi talente şi 
speranţe ale fotbalului local.  
 
Juniorul român se va antrena în cadrul centrului sportiv de la Vismara şi va urmari în direct de pe 
San Siro meciul AC Milan – Chievo Verona, din cadrul etapei a XXXI din Serie A. În pauza 
meciului toţi finaliştii de la Milan Junior Camp vor face un tur de stadion cu steagul ţării pe care o 
reprezintă şi vor saluta tribunele aşa cum o fac şi vedetele actuale ale clubului: Balotelli, Kaka, 
Robinho, Montolivo sau legende rosso nere ca Maldini, Baresi sau actualul antrenor Seedorf.  
 
În România proiectul Milan Junior Camp organizat cu sprijinul Intesa Sanpaolo Bank are deja o 
tradiţie de 5 ani (3 ediţii în Bucureşti şi 2 la Timişoara) şi a implicat în total peste 800 de copii care 
s-au antrenat gratuit o săptamână după metodele specifice AC Milan. Toţi copiii participanţi la 
Milan Junior Camp au beneficiat gratuit de un kit complet de echipament sportiv în culorile AC 
Milan (2 tricouri, 2 şorturi, 2 perechi de şosete şi un rucsac). 
 
Alexandru Daminescu este al 7-lea român care merge la Milano cu dorinţa de a câştiga Turneul 
Intesa Sanpaolo Group, marele premiu al finalei Milan Junior Camp. Juniorii români s-au remarcat 
şi au fost mereu în centrul atenţiei la Milano, la prima participare am obţinut chiar premiul de cel 
mai talentat jucător din cadrul finalei, iar la alte 2 ediţii românii au facut parte din echipa care a 
câştigat întreg turneul.   
 
În Romania proiectul Milan Junior Camp s-a bucurat de succes şi mai mulţi oameni de fotbal 
printre care Daniele Massaro, Franco Baresi, Cosmin Contra, Miodrag Belodedici sau Răzvan 
Lucescu au salutat acest program gratuit de pregătire sportivă marca AC Milan şi au încurajat în 
mod direct viitorii fotbalişti. 
 
Milan Junior Camp 
Este un proiect oficial marca AC Milan ce a debutat în 1997 şi este conceput ca o tabară sportivă de vară 
de o săptamână. De la an la an Milan Junior Camp are loc în circa 200 de orase din peste 40 de ţări şi 
implică activ peste 15.000 de copiii şi peste 300 de antrenori.  
 
 



                                                                                       

  

 
 
 

 
 
În România, proiectul Milan Junior Camp este oferit de Intesa Sanpaolo Bank în parteneriat cu Gazeta 
Sporturilor şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, Carpatair, Apele Buziaş, Hotel Boavista, Iulius Mall şi a 
alte companii şi asociaţii din Timişoara.  
 
 
 

Pentru detalii suplimentare, persoană de contact:  

Valentin Petcu, PR Manager Intesa Sanpaolo Bank, GSM: + 40 723 361 812 

E-mail: valentin.petcu@intesasanpaolo.ro;   www.intesasanpaolobank.ro 
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