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PREȚ:  
2  LEI

Suntem non-stop aici, pe 
www.prosport.ro, iar marțea 
nu ratați săptămânalul 
ProSport împreună 
cu Ziarul Financiar

Șapte coperte pe care am fi  vrut 
să le vedem în ProSport

VIDEO Ne vedem zilnic la TV, pe sport.ro, 
și pe net, pe site-ul ProSport

Cum ar fi  arătat numărul 1 
al ProSport dacă ar fi  
apărut pe net astăzi

Stoican i-a luat banderola 
nervosului Matei. Dragoș 
Grigore e noul căpitan

Azi începe în Serbia Campionatul 
Mondial de handbal la feminin. 
România joacă mâine primul 
meci, cu Tunisia, la ora 20:15

Steaua vrea să ia tot! E în 
semifi nalele Cupei, după 2-0 
cu Oțelul. Posibile adversare: 
Dinamo, Astra și Petrolul

Federaţiile europene îl acuză pe 
Platini că avantajează Franţa 
la tragerea la sorţi pentru 
grupele CM. Azi, la ora 18 :00, 
afl ăm componenţa grupelor

Scandalul din atletism continuă! 
„Te execut“, i-a spus preşedintele 
FRA antrenorului Ghioroaie
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18:30 Tratat despre 
dragostea online

14:28 OVIDIU IOANIȚOAIA, 
fondator ProSport: 
„Sfârșitul unei lumi“

15:47 DORIN CHIOȚEA, 
redactor șef ProSport 
(2003-2008): „Ultima 
zi, fără vreun nume“

15:07 DAN FILOTI, 
redactor șef ProSport 
(2008-2012): „ProSport. 
Punct ro și de la capăt“

17:53 ALEXANDRU 
FLORESCU, DTP ProSport 
(2006-2013): „Șapte“

14:28 Online-ul ia tot!

11:00 Cavaleria secerată

9:10 EXCLUSIV: Asta 
nu schimbă chiar totul
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Azi începe în Serbia Campionatul 

 OVIDIU IOANIȚOAIA, 

DORIN CHIOȚEA, 

DTP ProSport 
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OPINIE PELUZA

Lucian LIPOVAN ■ lucian.lipovan@prosport.ro

„Bună dimineața dom-
nule Lipovan, doresc să fac 
un abonament pentru anul 
2014 la ProSport, însă am 
observat că, spre deosebi-
re de anii trecuți, de pe site 
a dispărut opțiunea din 
colțul dreapta sus, unde se 
putea face online. Vă rog să 
retransmiteți mailul către 
administratorii site-ului, 
să corecteze în zilele urmă-
toare. Cu respect, un fan al 
ziarului ProSport. Cristian 
Coculescu, Pitești“. 
Mesajul e autentic. L-am 
primit, ironic, � x în timpul 
ședinței în care îi anunțam 
pe colegi de renunțarea la 
ediția tipărită. Ca el, mai 
sunt câteva zeci de mii. 
Lor le mulțumesc în primul 
rând și le promit că site-ul 
și săptămânalul pe care-l 
lansăm săptămâna viitoa-
re, împreună cu Ziarul � -
nanciar, vor acoperi mă-
car parțial pierderea lor. 
Cu toată emoția pe care 
ne-a generat-o mesajul lui 
Cristian, nu pot să nu re-
marc și câteva detalii reci. 
L-am primit pe e-mail, ba 
chiar pe telefon, și reclama 
în fapt o problemă a site-
ului, de plată electronică. 

ProSport este produs de 
o echipă de profesioniști 
talentați și neobosiți, 
care au muncit extraor-
dinar într-o perioadă di-
� cilă. Am atins un punct 
în care putem ajunge mai 
e� cient la cititori în for-
mat digital. E un moment 
di� cil pentru cei care iu-
besc tiparul, dar trebu-
ie să susținem jurnalismul 
care dă sens publicației 
și să îmbrățișăm un vi-
itor exclusiv digital. 
Înlocuiți ProSport cu 
Newsweek, puneți ghi-
limele și este declarația 
șe� lor publicației ameri-
cane care s-a închis în for-
mat tipărit în 2012, după 
80 de ani de existență. Se 
potrivește de minune și la 
ProSport. Lăsați-mă o zi 
să nu păstrez proporțiile. 
Avem o echipă extraordi-
nară, așa cum au fost per-
manent la ProSport timp 
de 15 ani echipe, vom avea 
o prezență digitală cum 
n-a mai fost în .ro. Și n-am 
folosit întâmplător exem-
plul Newsweek, care zile-
le acestea a anunțat o pro-
babilă revedere și în print 
în 2014... Deocamdată, 
mai ales cei care am citit 
și primul număr în 1997, 
înțelegem mesajul de as-
tăzi: online-ul ia tot!

Online-ul ia tot!

Arhiva


