Aradon/Jurnal Arădean: Bulgaria va adopta euro pe 1 ianuarie 2024
https://www.aradon.ro/mapamond/bulgaria-va-adopta-euro-pe-1-ianuarie-2024-1533314/" https://www.aradon.ro/mapamond/bulgaria-va-adopta-euro-pe-1-ianuarie-2024-1533314/ 
Aradon/Jurnal Arădean: SONDAJ ARADON: Prețurile au explodat! Cum resimțiți cele mai mari creșteri?
https://www.aradon.ro/aradon-stirile-judetului-arad/sondaj-aradon-preturile-au-explodat-cum-resimtiti-cele-mari-cresteri-1533309/" https://www.aradon.ro/aradon-stirile-judetului-arad/sondaj-aradon-preturile-au-explodat-cum-resimtiti-cele-mari-cresteri-1533309/ 
Aradon/Jurnal Arădean: Subfinanțarea educației nu e subiect de interes pentru directorii arădeni
https://www.aradon.ro/aradon-stirile-judetului-arad/subfinantarea-educatiei-nu-e-subiect-de-interes-pentru-directorii-aradeni-1532926/" https://www.aradon.ro/aradon-stirile-judetului-arad/subfinantarea-educatiei-nu-e-subiect-de-interes-pentru-directorii-aradeni-1532926/ 
Arq: Gheorghe Falcă: „Aradul primește peste 170 milioane lei pentru rețelele de gaz”
https://www.arq.ro/gheorghe-falca-aradul-primeste-peste-170-milioane-lei-pentru-retelele-de-gaz/47122" https://www.arq.ro/gheorghe-falca-aradul-primeste-peste-170-milioane-lei-pentru-retelele-de-gaz/47122 
Arq: Tribunalul așteaptă sugestii din partea arădenilor privind îmbunătățirea actului de justiție
https://www.arq.ro/tribunalul-arad-asteapta-sugestii-din-partea-aradenilor-privind-imbunatatirea-actului-de-justitie/47134" https://www.arq.ro/tribunalul-arad-asteapta-sugestii-din-partea-aradenilor-privind-imbunatatirea-actului-de-justitie/47134 
Special Arad: Zece-i cu noroc? IȘJ speră ca noul sediu al Palatului Copiilor să fie inaugurat anul viitor. Panglica trebuia tăiată în 2013
https://specialarad.ro/zece-i-cu-noroc-isj-spera-ca-noul-sediu-al-palatului-copiilor-sa-fie-inaugurat-anul-viitor-panglica-trebuia-taiata-in-2013/" https://specialarad.ro/zece-i-cu-noroc-isj-spera-ca-noul-sediu-al-palatului-copiilor-sa-fie-inaugurat-anul-viitor-panglica-trebuia-taiata-in-2013/ 
Glasul Aradului: Profesorul universitar Cristian Haiduc a încetat din viață
https://www.glsa.ro/profesorul-universitar-cristian-haiduc-a-incetat-din-viata/" https://www.glsa.ro/profesorul-universitar-cristian-haiduc-a-incetat-din-viata/ 
Ziar de Arad: Se mută sediul poliției din Arad. Cazierul și „armele”, pe strada Labirint
https://www.ziardearad.ro/se-muta-sediul-politiei-din-arad-cazierul-si-armele-pe-strada-labirint" https://www.ziardearad.ro/se-muta-sediul-politiei-din-arad-cazierul-si-armele-pe-strada-labirint 
News Ar: Milioane de români vor primi 250 de lei, o dată la două luni. Cine va beneficia de măsura de sprijin
https://newsar.ro/milioane-de-romani-vor-primi-250-de-lei-o-data-la-doua-luni-cine-va-beneficia-de-masura-de-sprijin/" https://newsar.ro/milioane-de-romani-vor-primi-250-de-lei-o-data-la-doua-luni-cine-va-beneficia-de-masura-de-sprijin/ 
Actualităţi Arad: MS: Din 16 mai se poate face a patra doză de vaccin Pfizer BioNTech anti-COVID
https://www.actualitati-arad.ro/ms-din-16-mai-se-poate-face-a-patra-doza-de-vaccin-pfizer-biontech-anti-covid/" https://www.actualitati-arad.ro/ms-din-16-mai-se-poate-face-a-patra-doza-de-vaccin-pfizer-biontech-anti-covid/ 
Actualităţi Arad: Lucrări la infrastructura feroviară. Circulaţia unor trenuri va fi modificată
https://www.actualitati-arad.ro/lucrari-la-infrastructura-feroviara-circulatia-unor-trenuri-va-fi-modificata/" https://www.actualitati-arad.ro/lucrari-la-infrastructura-feroviara-circulatia-unor-trenuri-va-fi-modificata/ 
Ghidul Arădean: După ce noua conducere din Herson a cerut integrarea în Rusia, un consilier al lui Zelenski le-a tăiat scurt macaroana: ”Pot cere să se alăture chiar și lui Marte sau Jupiter”
https://www.ghidularadean.ro/stire/38912/dupa_ce_noua_conducere_din_herson_a_cerut_integrarea_in_rusia_un_consilier_al_lui_zelenski_lea_taiat_scurt_macaroana_%E2%80%9Dpot_cere_sa_se_alature_chiar_%EF%BF%BD.html" https://www.ghidularadean.ro/stire/38912/dupa_ce_noua_conducere_din_herson_a_cerut_integrarea_in_rusia_un_consilier_al_lui_zelenski_lea_taiat_scurt_macaroana_%E2%80%9Dpot_cere_sa_se_alature_chiar_%EF%BF%BD.html 
Comisarul: De citit!/Rusia, în pragul unei catastrofe pe frontul din Ucraina
https://www.comisarul.ro/articol/de-citit!/rusia-in-pragul-unei-catastrofe-pe-front_1369847.html" https://www.comisarul.ro/articol/de-citit!/rusia-in-pragul-unei-catastrofe-pe-front_1369847.html
Digi24: Coreea de Nord recunoaște primul caz de Covid-19 și declară "urgenţă naţională majoră"
https://www.digi24.ro/stiri/externe/coreea-de-nord-recunoaste-primul-caz-de-covid-19-si-declara-urgenta-nationala-majora-1936499" https://www.digi24.ro/stiri/externe/coreea-de-nord-recunoaste-primul-caz-de-covid-19-si-declara-urgenta-nationala-majora-1936499 
Digi24: Ambasadorul SUA la Chişinău: Statele Unite nu văd indicii că Rusia intenţionează să extindă războiul în Republica Moldova
https://www.digi24.ro/stiri/externe/ambasadorul-sua-la-chisinau-statele-unite-nu-vad-indicii-ca-rusia-intentioneaza-sa-extinda-razboiul-in-republica-moldova-1936579" https://www.digi24.ro/stiri/externe/ambasadorul-sua-la-chisinau-statele-unite-nu-vad-indicii-ca-rusia-intentioneaza-sa-extinda-razboiul-in-republica-moldova-1936579 
Digi24: Zelenski: Ucraina face progrese în eforturile de obţinere a unor garanţii de securitate
https://www.digi24.ro/stiri/externe/zelenski-ucraina-face-progrese-in-eforturile-de-obtinere-a-unor-garantii-de-securitate-1936521" https://www.digi24.ro/stiri/externe/zelenski-ucraina-face-progrese-in-eforturile-de-obtinere-a-unor-garantii-de-securitate-1936521 
Realitatea: Lumea nu este pregătită pentru acest scenariu al lui Putin - fost secretar de stat, anunț tulburător
https://www.realitatea.net/stiri/extern/lumea-nu-este-pregatita-pentru-acest-scenariu-al-lui-putin-fost-secretar-de-stat-anunt-tulburator_627c8b7d07437d44bb6ad0d3" https://www.realitatea.net/stiri/extern/lumea-nu-este-pregatita-pentru-acest-scenariu-al-lui-putin-fost-secretar-de-stat-anunt-tulburator_627c8b7d07437d44bb6ad0d3 
Adevărul: Washington Post: SUA au decis să nu ofere Kievului informaţii despre conducerea militară a Rusiei şi ţinte din afara Ucrainei
https://adevarul.ro/international/statele-unite/wp-statele-unite-decis-nu-transfere-date-despre-conducerea-militara-federatiei-ruse-tinte-afara-ucrainei-kiev-1_627c82475163ec4271505601/index.html" https://adevarul.ro/international/statele-unite/wp-statele-unite-decis-nu-transfere-date-despre-conducerea-militara-federatiei-ruse-tinte-afara-ucrainei-kiev-1_627c82475163ec4271505601/index.html 
Adevărul: Autorecenzarea le dă, din nou, bătăi de cap românilor
https://adevarul.ro/news/eveniment/autorecenzarea-da-nou-batai-cap-romanilor-1_627bd1435163ec42714c4921/index.html" https://adevarul.ro/news/eveniment/autorecenzarea-da-nou-batai-cap-romanilor-1_627bd1435163ec42714c4921/index.html 
Evenimentul Zilei: Piața energiei a fost manipulată. Acuzații uluitoare făcute de ministrul Energiei, Virgil Popescu
https://evz.ro/piata-energiei-a-fost-manipulata-acuzatii-uluitoare-facute-de-ministrul-energiei-virgil-popescu.html" https://evz.ro/piata-energiei-a-fost-manipulata-acuzatii-uluitoare-facute-de-ministrul-energiei-virgil-popescu.html 
Calea Europeană: Zelenski îi răspunde lui Macron: “A invita Ucraina într-o comunitate politică europeană şi a o ţine la distanţă este ca şi cum ai fi invitat la o cină în familie fără a ţi se oferi un scaun”
https://www.caleaeuropeana.ro/zelenski-ii-raspunde-lui-macron-a-invita-ucraina-intr-o-comunitate-politica-europeana-si-a-o-tine-la-distanta-este-ca-si-cum-ai-fi-invitat-la-o-cina-in-familie-fara-a-ti-se-oferi-un-scaun/" https://www.caleaeuropeana.ro/zelenski-ii-raspunde-lui-macron-a-invita-ucraina-intr-o-comunitate-politica-europeana-si-a-o-tine-la-distanta-este-ca-si-cum-ai-fi-invitat-la-o-cina-in-familie-fara-a-ti-se-oferi-un-scaun/ 
Calea Europeană: Înainte de a-și anunța candidatura la NATO, Finlanda a semnat un acord de securitate cu Marea Britanie: Războiul Rusiei în Ucraina arată că Moscova este pregătită să atace o țară vecină
https://www.caleaeuropeana.ro/inainte-de-a-si-anunta-candidatura-la-nato-finlanda-a-semnat-un-acord-de-securitate-cu-marea-britanie-razboiul-rusiei-in-ucraina-arata-ca-moscova-este-pregatita-sa-atace-o-tara-vecina/" https://www.caleaeuropeana.ro/inainte-de-a-si-anunta-candidatura-la-nato-finlanda-a-semnat-un-acord-de-securitate-cu-marea-britanie-razboiul-rusiei-in-ucraina-arata-ca-moscova-este-pregatita-sa-atace-o-tara-vecina/ 
Calea Europeană: UE ia în considerare posibilitatea de a oferi compensații financiare Ungariei în încercarea de a-l convinge pe Viktor Orban să semneze sancțiunile împotriva petrolului rusesc
https://www.caleaeuropeana.ro/ue-ia-in-considerare-posibilitatea-de-a-oferi-compensatii-financiare-ungariei-in-incercarea-de-a-l-convinge-pe-viktor-orban-sa-semneze-sanctiunile-impotriva-petrolului-rusesc/" https://www.caleaeuropeana.ro/ue-ia-in-considerare-posibilitatea-de-a-oferi-compensatii-financiare-ungariei-in-incercarea-de-a-l-convinge-pe-viktor-orban-sa-semneze-sanctiunile-impotriva-petrolului-rusesc/ 
Calea Europeană: Premieră: Republica Moldova participă la reuniunea miniștrilor de externe din țările G7, care va avea loc în Germania
https://www.caleaeuropeana.ro/premiera-republica-moldova-participa-la-reuniunea-ministrilor-de-externe-din-tarile-g7-care-va-avea-loc-in-germania/" https://www.caleaeuropeana.ro/premiera-republica-moldova-participa-la-reuniunea-ministrilor-de-externe-din-tarile-g7-care-va-avea-loc-in-germania/ 
Calea Europeană: Statele membre, gata de negocieri cu PE privind propunerea referitoare la stocarea gazelor naturale, menită să pregătească UE pentru iarna viitoare
https://www.caleaeuropeana.ro/statele-membre-gata-de-negocieri-cu-pe-privind-propunerea-referitoare-la-stocarea-gazelor-naturale-menita-sa-pregateasca-ue-pentru-iarna-viitoare/" https://www.caleaeuropeana.ro/statele-membre-gata-de-negocieri-cu-pe-privind-propunerea-referitoare-la-stocarea-gazelor-naturale-menita-sa-pregateasca-ue-pentru-iarna-viitoare/ 



