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SESIZĂRI 

Sesizarea nr. 10.879/31.10.2022 

Post: Antena 3, emisiune: Știri, data: 2022-10-31, ora: 11.27 

Știrea falsă cum că Elon Musk a venit în România și a mâncat pâine și a băut nu știu ce. Elon Musk nu a fost în 

România, nici el nici Angelina Jolie.  

Alte comentarii: Trebuie sancționate toate emisiunile unde s-a spus, s-a dezbătut și s-a prezentat știrea că Musk 

a venit, a făcut, s-a îmbrăcat, a transmis. Toate au înșelat publicul!  

 

Sesizarea nr. 10.906/1.11.2022 

Vă rog să solicitați efectuarea unei monitorizări de linie pentru posturile televiziune generaliste de știri pentru 

programele care au făcut referire la prezența la petrecerea de Halloween a omului de afaceri Elon Musk și, 

respectiv, a actriței Angelina Jolie în zilele de duminică, 30 octombrie, și, respectiv, luni, 31 octombrie. 

: Antena 1, Kanal D, Prima TV, Pro Tv, Național TV, Metropola TV, TVR 1. TVR Info 

: Aleph News, Antena 3 CNN, B1 TV, Digi 24, Euronews Romania, Realitatea TV, Romania TV, TVR Info 

Vă rog să urmăriți exclusiv asumarea de către radiodifuzori a prezenței la petrecerea de Halloween de la 

Castelul Bran a celor două personalități. Nu trebuie să monitorizați dezbateri sau comentarii cu privire la 

eventuala participare a celor doi.  

 

Sesizarea nr. 11031/03.11.2022 

Doresc să vă aduc la cunoștință faptul că în urmă cu câteva zile, respectiv la sfârșitul săptămânii trecute, 

posturi de televiziune ca Pro TV, Antena 3, Realitatea TV și altele, au difuzat știri false cu privire la faptul că 

Elon Musk ar fi închiriat Castelul Bran pentru câteva zile, alături de Angelina Jolie și alți miliardari cu ocazia 

unui oarecare eveniment. 

Ulterior s-a dovedit că tot ceea ce au prezentat posturile sus amintite au fost falsuri adică ”fake news”, și în 

ciuda faptului că s-a dovedit a fi știri false posturile respective nu și-au cerut scuze și nici nu au revenit cu știri 

care să dezmintă știre falsă, față de cei care urmăresc aceste posturi. (...) 

 

Sesizarea nr. 11083/05.11.2022 

Post: PRO TV, ROMÂNIA TV, KAAL D, PRIMA TV. TVR1 ETC. 

Emisiune: ÎN PRINCIPAL ȘTIRILE DE LA ORA 7 

Data: 2022-10-31 

Ora: 19:00:00 

Sesizare: RECLAM pentru falsa informare a publicului cu ”vizita” lui Elon Musk la castelul Bran. (...) 
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CONSTATĂRI 

S-a monitorizat conform sesizărilor petenților, avându-se în vedere formatul mixt al unor emisiuni de la Antena 

3 care conțin și știri și dezbateri, transmisii în direct, s-au constatat următoarele:  

• 30.10.2022 

Știri, ora 7.00 

S1 Rep. 03.55-06.27, sel. 7 

Titluri afișate pe ecran: SĂRBĂTOAREA DE HALLOWEEN ADUCE ÎN ROMÂNIA CEI MAI BOGAȚI OAMENI 

DIN LUME, MILIARDARII LUMII, PETRECERE DE HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN, ELON MUSK, 

ANGELINA JOLIE, JEFF BEZOS, PETER THIEL, PE LISTA CELOR INVITAȚI.  

Prezentator: Halloweenul îi aduce în România pe unii dintre cei mai bogați oameni din lume. Unul dintre 

fondatorii Pay Pal organizează diseară o mare petrecere la Castelul Bran iar pe lista de invitați se află 

miliardarul Elon Musk, actrița Angelina Jolie, dar și alte nume cunoscute. Unii dintre invitați au sosit încă de 

ieri în România, alții vor sosi astăzi. Măsurile de securitate sunt excepționale și nimeni nu are voie să se apropie 

de pensiunea în care sunt cazați invitații.  

Este difuzat un material sursa Instagram 

Muzică și oameni dansând la o petrecere. Imagini cu Elon Musk dansând. Alte imagini, sursa Media Flux.ro, cu 

oameni pe stradă și cu Castelul Bran.  

Voce din off: Miliardarul american care a închiriat Castelul Bran pentru cea mai costisitoare petrecere dată 

vreodată nu este nimeni altul decât Peter Thiel cofondator al Pay Pal și prieten cu Elon Musk, cel mai bogat om 

al planetei. Acesta a ajuns deja în România, după ce a aterizat pe aeroportul Otopeni din București, iar ulterior 

a fost preluat de un elicopter. ( Se derulează pe fond muzical mai multe foto cu persoane coborând dintr-o 

mașină, pe ecran sunt scrise numele Matt Danzeinsen, Peter Thiel, sursa Mediaflux.ro). Pe lista celor 200 de 

invitați care ar urma să participe la petrecerea de Halloween se află fondatorul Tesla, Elon Musk, miliardarul 

Jeff Bezos, Serghei Brin, întemeietorul Google, Steve Jurvetson , fondatorul Hotmail, confondatorul Pay Pal, 

Luke Nosek, magnatul Larry Page, dar și vedete actori sau artiști, precum Angelina Jolie sau Julia Sandstrom. 

Imagini luate din elicopter, cu un peisaj montan, sursa Julia Sandstrom, Instagram. Imagini cu personalitățile 

menționate de vocea din off.  

Voce din off: O parte dintre invitați au ajuns deja în România și înainte de Bran au făcut o oprire în Poiana 

Brașov. Tot acolo au ajuns și primii curioși care au aflat despre eveniment.  

Reporter: Intrarea către acest complex restaurant din Poiana Brașov are pază și toți invitații care vin sunt 

legitimați și după ce se fac verificările de rigoare aceștia pot trece de acea barieră… 

Voce din off: Castelul a fost închiriat pentru noaptea de duminică spre luni când americanii sărbătoresc 

Halloweenul, castelul Bran este unul dintre cele mai emblematice monumente din România. Acesta i-a adus 

reputația Transilvaniei ca locul de naștere al legendei lui Dracula.  ( Se derulează în buclă imagini cu Castelul 

Bran și cu personalitățile prezentate anterior, sursa Media Flux).   

 

Știrile dimineții, ora 8.00 

S2 Rep. 59.20-59.34, sel. 7 

Imagini cu Elon Musk – BOGAȚII LUMII PETREC HALLOWEENUL LA CASTELUL BRAN 

Avanpremiera știrilor:  

Andrei Tomescu: Bogații lumii se întâlnesc în România, la castelul Bran, unde vor petrece Halloweenul. Printre 

invitați se numără miliardarul Elon Musk, dar și mari vedete de la Hollywood.   

S3 Rep.00:40-04.31, sel. 8 

Titluri afișate pe ecran: SĂRBĂTOAREA DE HALLOWEEN ADUCE ÎN ROMÂNIA CEI MAI BOGAȚI OAMENI 

DIN LUME, MILIARDARII LUMII, PETRECERE DE HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN, ELON MUSK, 

ANGELINA JOLIE, JEFF BEZOS, PETER THIEL, PE LISTA CELOR INVITAȚI,  TOȚI INVITAȚII AU CERUT 

SĂ SEMNEZE CONTRACTE DE CONFIDENȚIALITATE  

Prezentator: Halloweenul îi aduce în România pe unii dintre cei mai bogați oameni din lume. Unul dintre 

fondatorii Pay Pal organizează diseară o mare petrecere la Castelul Bran iar pe lista de invitați se află, printre 

alții, Elon Musk actrița Angelina Jolie dar și alte nume cunoscute. Unii dintre invitați au sosit încă de ieri în 
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România, alții vor sosi astăzi. Măsurile de securitate sunt excepționale și nimeni nu are voie să se apropie de 

pensiunea în care sunt cazați invitații. Alina Tănase este în direct cu noi… 

Reporter: Bună dimineața Andrei, bun găsit tuturor, este o petrecere privată care va avea loc diseară de 

Halloween la Castelul Bran, o petrecere al cărei organizator ar fi fondatorul Pay pal Peter Thiel care are o 

avere estimată la 7,8 milioane de dolari și ar fi ajuns ieri  în țara noastră, conform imaginilor apărute în presă 

și omul de afaceri Matt Danzeinsen, și el un afacerist foarte cunoscut. Astăzi ar trebui să ajungă mai multe 

vedete în țara noastră, actori, oameni de afaceri, spun surse că participă la această petrecere și Elon Musk sau 

Angelina Jolie. Vedem cine mai ajunge astăzi aici în capitală, vin cu avioane private, sunt curse private care 

vor ajunge aici iar participanții sunt duși de aici de la București la Bran cu elicoptere. Din ce spun sursele 

noastre staff-ul acestei petreceri este unul format exclusiv din străini, nici un străin nu participă la această 

petrecere. Mai este o informație relevantă de spus, faptul că astăzi Castelul Bran se închide la ora 16 pentru 

publicul larg, ceea ce înseamnă că diseară este rezervat pentru această petrecere exclusivistă.  

Este difuzat un material filmat – oameni dansând la o petrecere, imagini cu Elon Musk dansând, apoi imagini 

MediaFlux.ro cu oameni pe un câmp, imagini cu Castelul Bran.  

Voce din off:  Miliardarul american care a închiriat Castelul Bran pentru cea mai costisitoare petrecere dată 

vreodată nu este nimeni altul decât Peter Thiel, confodator al Paypal și prieten cu Elon Musk, cel mai bogat om 

al planetei. Acesta a ajuns deja în România după ce a aterizat pe aeroportul Otopeni din București, iar ulterior 

a fost preluat de un elicopter. ( Se derulează imaginile de la emisiunea informativă anterioară, sursa 

Mediaflux.ro, cu numele afișate pe ecran Peter Thiel și Matt Dazensein). Pe lista celor 200 de invitați care ar 

urma să participe la petrecerea de Halloween se află fondatorul Tesla Elon Musk miliardarul Jef Bezos, Serghei 

Brin, întemeietorul Google, Steve Jurvetson , fondatorul Hotmail, confondatorul Pay Pal, Luke Nosek, magnatul 

Larry Page, dar și vedete actori sau artiști, precum Angelina Jolie sau Julia Sandstrom.  Imagini luate din 

elicopter, cu un peisaj montan, sursa Julia Sandstrom, Instagram. Imagini cu personalitățile menționate de vocea 

din off.  

Voce din off: O parte dintre invitați au ajuns deja în România și înainte de Bran au făcut o oprire în Poiana 

Brașov. Tot acolo au ajuns și primii curioși care au aflat despre eveniment.  

Reporter: Intrarea către acest complex restaurant din Poiana Brașov are pază și toți invitații care vin sunt 

legitimați și după ce se fac verificările de rigoare aceștia pot trece de acea barieră… 

Voce din off: Castelul a fost închiriat pentru noaptea de duminică spre luni când americanii sărbătoresc 

Halloweenul, castelul Bran este unul dintre cele mai emblematice monumente din România. Acesta i-a adus 

reputația Transilvaniei ca locul de naștere al legendei lui Dracula.  ( Se derulează în buclă imagini cu Castelul 

Bran și cu personalitățile prezentate anterior, sursa Media Flux.ro).   

 

Știrile dimineții, ora 9.00 

S4 rep. 01.20-05.16, sel 9 

Titluri afișate pe ecran: SĂRBĂTOAREA DE HALLOWEEN ADUCE ÎN ROMÂNIA CEI MAI BOGAȚI OAMENI 

DIN LUME, MILIARDARII LUMII, PETRECERE DE HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN, ELON MUSK, 

ANGELINA JOLIE, JEFF BEZOS, PETER THIEL, PE LISTA CELOR INVITAȚI, TOȚI INVITAȚII AU CERUT 

SĂ SEMNEZE CONTRACTE DE CONFIDENȚIALITATE  

Prezentator: Halloweenul i-a adus în România pe unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii. Unul dintre 

fondatorii Paypal organizează diseară o petrecere la Castelul Bran iar pe lista de invitați se află miliardarul 

Elon Musk, actrița Angelina Jolie, dar și alte nume foarte cunoscute. Unii dintre invitați au ajuns încă de ieri 

în România alții vor sosi astăzi iar măsurile de securitate sunt excepționale și nimeni nu are voie să se apropie 

de pensiunea în care sunt cazați invitații. Colega mea Alina Tănase ni se alătură în direct cu mai multe detalii, 

Alina Tănase te ascultăm 

Reporter: Bună dimineața Andrei, bun găsit tuturor, în această seară va avea loc petrecerea exclusivistă de 

Halloween la Castelul Bran, organizatorul ar fi chiar fondatorul Peter Thiel, care are o avere estimată la 7,8 

miliarde de dolari. Încă de ieri ar fi ajuns în țara noastră conform imaginilor care au apărut în presă și omul de 

afaceri Matt Dazensein, iar printre participanți se numără și Elon Musk sau Angelina Jolie. Și astăzi ar mai 

trebui să mai sosească nume importante din…vedete importante în țara noastră, ajung în capitală cu avioane 

private iar de aici sunt transportați cu elicopterul către Bran. Din ce spun sursele noastre, stafful care se ocupă 

de organizarea acestei petreceri de vedete, este format exclusiv din străini. Nici un român nu participă la 
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această petrecere. Programul de astăzi de la Castelul Bran se încheie la ora 16 pentru publicul larg, ceea ce 

înseamnă că în această seară va avea loc această petrecere plină de nume importante din lume, actori, oameni 

de afaceri, cu toții vor petrece aici în țara noastră Halloweenul la Castelul Bran, în această seară.   

Este difuzat un material filmat colaj – oameni dansând la o petrecere, imagini cu Elon Musk dansând, apoi 

imagini MediaFlux.ro cu oameni pe un câmp, imagini cu Castelul Bran.  

Voce din off:  Miliardarul american care a închiriat Castelul Bran pentru cea mai costisitoare petrecere dată 

vreodată nu este nimeni altul decât Peter Thiel, confodator al Paypal și prieten cu Elon Musk, cel mai bogat om 

al planetei. Acesta a ajuns deja în România după ce a aterizat pe aeroportul Otopeni din București, iar ulterior 

a fost preluat de un elicopter. ( Se derulează imaginile de la emisiunea informativă anterioară, sursa 

Mediaflux.ro, cu numele afișate pe ecran Peter Thiel și Matt Dazensein). Pe lista celor 200 de invitați care ar 

urma să participe la petrecerea de Halloween se află fondatorul Tesla Elon Musk miliardarul Jef Bezos, Serghei 

Brin, întemeietorul Google, Steve Jurvetson , fondatorul Hotmail, confondatorul Pay Pal, Luke Nosek, magnatul 

Larry Page, dar și vedete actori sau artiști, precum Angelina Jolie sau Julia Sandstrom.  Imagini luate din 

elicopter, cu un peisaj montan, sursa Julia Sandstrom, Instagram. Imagini cu personalitățile menționate de vocea 

din off.  

Voce din off: O parte dintre invitați au ajuns deja în România și înainte de Bran au făcut o oprire în Poiana 

Brașov. Tot acolo au ajuns și primii curioși care au aflat despre eveniment.  

Reporter ( noaptea, înregistrare): Intrarea către acest complex restaurant din Poiana Brașov are pază și toți 

invitații care vin sunt legitimați și după ce se fac verificările de rigoare aceștia pot trece de acea barieră… 

Voce din off: Castelul a fost închiriat pentru noaptea de duminică spre luni când americanii sărbătoresc 

Halloweenul, castelul Bran este unul dintre cele mai emblematice monumente din România. Acesta i-a adus 

reputația Transilvaniei ca locul de naștere al legendei lui Dracula.  ( Se derulează în buclă imagini cu Castelul 

Bran și cu personalitățile prezentate anterior, sursa Media Flux).   

 

Știri, ora 10.00. 

Prezentator: Raluca Măndoiu 

 

S5 Rep. 59.25-59.36, sel. 9 

Headline 

Prezentator: Bogații lumii se întâlnesc în România la castelul Bran unde diseară vor petrece Halloweenul. 

Printre invitați. Printre invitați se numără miliardarul Elon Musk dar și mari vedete de la Hollywood. ( 

imagini cu Elon Musk dansând, imagini cu oameni pe un câmp, sursa Media Flux, imagini cu Castelul Bran). 

S6 rep.00.00-09.22, sel. 10 

Titluri afișate pe ecran: SĂRBĂTOAREA DE HALLOWEEN ADUCE ÎN ROMÂNIA CEI MAI BOGAȚI OAMENI 

DIN LUME, TOȚI INVITAȚII AU CERUT SĂ SEMNEZE CONTRACTE DE CONFIDENȚIALITATE, 

MILIARDARII LUMII, PETRECERE DE HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN, ELON MUSK, PE LISTA 

CELOR INVITAȚI, CÂT DE IMPORTANTĂ ESTE PETRECEREA CELOR MAI BOGAȚI OAMENI PENTRU 

ROMÂNIA,  

Prezentator: Halloweenul i-a adus în România pe unii dintre cei mai bogați oameni din lume. Unul dintre 

fondatorii PayPal organizează diseară o mare petrecere la Castelul Bran, iar pe lista de invitați se află 

miliardarul Elon Musk dar și alte nume cunoscute. O parte dintre invitați au ajuns încă de ieri în România, 

alții vor sosi astăzi. Ovidiu Stan este și el acolo, bun găsit Ovidiu, cât de departe sunt ținuți curioșii pentru că 

sunt și eu curioasă să te întreb dacă ai văzut-o pe Angelina Jolie.  

Reporter ( de la Castelul Bran): Bună dimineața Raluca. Nu am văzut încă o vedetă foarte importantă pentru că 

în acest moment măsurile de securitate sunt foarte stricte, de exemplu dacă în cursul zilei de ieri am reușit să 

filmăm și să transmitem un material frumos despre prezența turiștilor la Castelul Bran, în cursul zilei de astăzi 

nu vom reuși să facem acest lucru. Administrația castelului ne-a transmis că putem să stăm doar la intrare. Așa 

cum vedeți în spatele meu se află bariera de acces pe unde vor intra vedetele, după amiază, după orele 16, 

atunci când castelul se va închide accesului turiștilor, pentru că așa cum spuneai și tu Peter Thiel a achiziționat 

practic a închiriat Castelul pentru petrecerea de Halloween, da, vin foarte mulți milionari, este anunțată pe 

surse și prezența miliardarului Elon Musk, de asemenea tot pe surse am aflat că este posibil să vină și 

Angelina Jolie și în cursul zilei de ieri au venit cu transport aerian până la București și de la București la 

Ghimbav cu elicopterele, pentru a ajunge în zona aceasta din centrul țării la Bran, mai exact. Însă aseară 
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vedetele s-au petrecut la o stână din zona Poiana Brașov acolo unde au închiriat un restaurant întreg și unde 

accesul era făcut cu reguli foarte stricte, am întâlnit și câteva vedete aseară dar și reprezentanți ai acelor 

instituții de cultură care au venit contractate pentru a susține diferite programe artistice, i-am văzut chiar și pe 

cei de la Ceata Ursului din Bacău care au venit pentru a susține un astfel de program. Cert e că aseară s-au 

distrat pe cinste, iar astăzi vor veni la Castelul Bran pentru a petrece, cum spuneam, sunt măsuri drastice de 

securitate, se fac ultimele pregătiri aici la Castelul Bran pentru petrecerea miliardarilor. 

În continuare este difuzat materialul difuzat la edițiile de știri anterioare cu imagini și comentarii voce din off.  

 Voce din off:  Miliardarul american care a închiriat Castelul Bran pentru cea mai costisitoare petrecere dată 

vreodată nu este nimeni altul decât Peter Thiel, confodator al Paypal și prieten cu Elon Musk, cel mai bogat om 

al planetei. ( Se derulează imaginile de la emisiunea informativă anterioară, sursa Mediaflux.ro, cu numele 

afișate pe ecran Peter Thiel și Matt Dazensein). Pe lista celor 200 de invitați care ar urma să participe la 

petrecerea de Halloween se află fondatorul Tesla Elon Musk miliardarul Jef Bezos, Serghei Brin, întemeietorul 

Google, Steve Jurvetson , fondatorul Hotmail, confondatorul Pay Pal, Luke Nosek, magnatul Larry Page, dar și 

vedete actori sau artiști, precum Angelina Jolie sau Julia Sandstrom.  Imagini luate din elicopter, cu un peisaj 

montan, sursa Julia Sandstrom, Instagram. Imagini cu personalitățile menționate de vocea din off. Voce din off: 

O parte dintre invitați au ajuns deja în România și înainte de Bran au făcut o oprire în Poiana Brașov. Tot acolo 

au ajuns și primii curioși care au aflat despre eveniment.  

Voce din off: Castelul a fost închiriat pentru noaptea de duminică spre luni când americanii sărbătoresc 

Halloweenul, castelul Bran este unul dintre cele mai emblematice monumente din România. Acesta i-a adus 

reputația Transilvaniei ca locul de naștere al legendei lui Dracula.  ( Se derulează în buclă imagini cu Castelul 

Bran și cu personalitățile prezentate anterior, sursa Media Flux).   

În continuare are loc o discuție în studio cu invitatul Traian Bădulescu, consultant în turism.  

 

Știri, ora 11.00 

S7 Rep. 01:46-04.08, sel. 11 

Titluri afișate pee cran: SĂRBĂTOAREA DE HALLOWEEN ADUCE ÎN ROMÂNIA CEI MAI BOGAȚI OAMENI 

DIN LUME  

Prezentator: Halloweenul i-a adus în România pe cei mai bogați oameni din lume. Unii dintre fondatorii Paypal 

organizează diseară o mare petrecere la Castelul Bran iar pe lista de invitați se află cel mai bogat om al 

planetei Elon Musk, dar și celebrități precum Angelina Jolie. O parte din petrecăreți au ajuns încă de ieri în 

România. Ovidiu Stan transmite în direct de la Castelul Bran, bine te-am regăsit Ovidiu, ce informații ai din 

spatele zidurilor înalte și groase pentru că știm că sunt ținuți departe curioșii.  

Reporter: Bine te-am regăsit Raluca, într-adevăr, curioșii sunt ținuți departe de toate informațiile privind 

această petrecere, exclusivistă și foarte costisitoare pentru miliardarii lumii însă am aflat pe surse că vorbim de 

un contract de închiriere pentru această petrecere privată realizat de o firmă suedeză, iar cel care a contractat 

acest eveniment este nimeni altul decât miliardarul Pay Pal, Peter Thiel. Vor veni aici foarte mulți invitați însă 

cu toții sunt aleși pe sprânceană și tot pe surse am aflat că va fi prezent și Elon Musk dar și alte vedete din 

anturajul acestora, s-ar părea că va veni și Angelina Jolie și au venit încă de ieri și vor veni cu avioane 

private până la București iar de acolo au folosit elicoptere până în centrul țării unde au aterizat pe aeroportul 

de la Ghimbav. La Castelul Bran aici unde ne aflăm acum se fac ultimele pregătiri puțin mai devreme am văzut 

angajați care pregăteau stative cu butelii și cu făclii pentru petrecerea care va avea loc diseară dar și pentru a-i 

primi pe invitați într-un cadru de Halloween, așa cum spuneau puțin mai devreme surse din interiorul castelului 

pentru a da o notă deosebită, însă vorbim de foarte mulți bani care se cheltuie…bineînțeles că nimeni nu se uită 

la ei, vorbim bineînțeles de miliardarii lumii, vorbim despre o petrecere cum nu s-a mai văzut pentru acești 

oameni. Se derulează în buclă imaginile de la emisiunile de știri anterioare.  

 

Știri, ora 12.00 

S8 Rep. 59.20-59.36, sel. 11 

Headline 
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IMAGINI CU PREGĂTIRILE PENTRU PETRECEREA MILIARDARILOR 

Prezentatoare: Avem imagini exclusive cu pregătirile de la Castelul Bran acolo unde diseară are loc petrecerea 

celor mai bogați oameni din lume. Printre invitați se numără Elon Musk și Angelina Jolie ( imagini cu Elon 

Musk dansând, imagini cu oameni pe un câmp, sursa Media Flux.ro, imagini cu Castelul Bran) 

S9 Rep.00:24-04.33, sel. 12 

Titluri afișate pe ecran: SĂRBĂTOAREA DE HALLOWEEN ADUCE ÎN ROMÂNIA CEI MAI BOGAȚI OAMENI 

DIN LUME, TOȚI INVITAȚII AU CERUT SĂ SEMNEZE CONTRACTE DE CONFIDENȚIALITATE, 

MILIARDARII LUMII, PETRECERE DE HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN, ELON MUSK, PE LISTA 

CELOR INVITAȚI, CÂT DE IMPORTANTĂ ESTE PETRECEREA CELOR MAI BOGAȚI OAMENI PENTRU 

ROMÂNIA  

Prezentatoare: Avem imagini exclusive cu pregătirile de la Castelul Bran acolo unde diseară are loc petrecerea 

de Halloween a celor mai bogați oameni din lume. Evenimentul este organizat de unul dintre fondatorii Pay 

Pal iar pe lista de invitați se află cel mai bogat om al planetei, Elon Musk, dar și celebrități precum Angelina 

Jolie.  

Urmează un material filmat lângă Castelul Bran, într-un parc. Un reporter întreabă o persoană care aprinde o 

făclie.  

Reporter: Câtă autonomie are ca să funcționeze așa? 

Bărbat: Ca să funcționeze avem la schimb, toată noaptea.  

Se revine în studio: 

Prezentatoare: Măsurile de securitate sunt fără precedent. Mai ales că toți invitații au semnat un contract de 

confidențialitate. Delia Bulgaru transmite în direct de la Castelul Bran, bun găsit Delia, câte forțe au fost 

mobilizate?  

Reporter: Bun găsit, Raluca, toate aceste detalii nu sunt publice până în acest moment, însă sunt foarte multe 

persoane care au pus umărul la treabă pentru organizarea acestei petreceri, cert este că cei care s-au ocupat de 

această organizare, cel puțin aici la castel, este o echipă formată doar din cetățeni străini, care se preocupă ca 

totul să fie perfect în această seară aici la Castelul Bran. Știm că deja au ajuns câteva dintre aceste 

personalități în Brașov și au mers aseară în Poiană să ia cina la unul dintre restaurantel, însă urmează să 

ajungă mai multe persoane, aproximativ 100 de invitați vor participa la această petrecere exclusivistă, până în 

acest moment știm că au ajuns Peter Thiel, fondatorul Pay Pal, care are o avere estimată la 7,8 miliarde de 

dolari și partenerul său Matt Danzenstein dar și actrița Julia Sandstorm. Știm că urmează să ajungă ar trebui 

să ajungă aici și Elon Musk și Angelina Jolie. De asemenea, Castelul Bran se va închide pentru vizitatori 

începând cu ora 16, astfel încât cei care organizează petrecerea să poată pune la punct ultimele detalii.  

Este difuzat materialul prezentat la edițiile informative anterioare.  

 

Newsmagazine, ora 13 

S10-11 Rep.59.05-59.59, sel.12 

Rep.00.00-14.39, sel. 13 

Titluri afișate pe ecran: IMAGINI DE ULTIMĂ ORĂ CU BOGAȚII LUMII CARE AU VENIT LA PETRECEREA 

DE LA BRAN, TOȚI INVITAȚII AU CERUT SĂ SEMNEZE CONTRACTE DE CONFIDENȚIALITATE, ELON 

MUSK, ANGELINA JOLIE, JEFF BEZOS, PETER THIEL, PE LISTA INVITAȚILOR CELEBRI, DETALII 

EXCLUSIVE DE LA MEGA-PETRECEREA ORGANIZATĂ LA CASTELUL BRAN, MENIUL MILIARDARILOR 

LUMII: BUNĂTĂȚI TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI, PÂINE ȘI ȚUICĂ, TOȚI INVITAȚII AU CERUT SĂ 

SEMNEZE CONTRACTE DE CONFIDENȚIALITATE, CINE ESTE ROMÂNUL CARE PARTICIPĂ LA 

PETRECEREA MILIARDARILOR. NOI DATE   

Imagini cu castelul Bran filmat de sus sau din grădina acestuia, imagini difuzate și la edițiile anterioare, sursa 

mediaflux.ro, imagini sursa Instagram cu oameni la o petrecere, imagini cu Angelina Jolie ( fără sursă indicată), 

imagini sursa Instagram, Julia Sandstrome.  

Prezentatoare ( Maria Linda): Avem doamnelor și domnilor imagini exclusive despre petrecerea privată de la 

Castelul Bran unde vă reamintesc participă miliardarii lumii ( imagini cu un grup de oameni cu pahare în mână, 

adunați în cerc, sursa Media Flux.ro). Printre invitații de seamă se numără și un român, este vorba despre 

ginerele lui Ioan Nicolae, unul dintre cei mai bogați oameni din România. Cel care ar fi închiriat castelul este 
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chiar magnatul american Peter Thiel, fondatorul PayPal, cel care a ajuns deja pe aeroportul Otopeni, însoțit de 

partenerul său de viață. Pregătirile sunt în toi pentru petrecerea anului ce începe în această seară.  

Este difuzat materialul filmat în grădina castelului Bran: 

Un reporter întreabă o persoană care aprinde o făclie.  

Reporter: Câtă autonomie are ca să funcționeze așa? 

Bărbat: Ca să funcționeze avem la schimb, toată noaptea.  

Se revine în studio 

Maria Linda: Iar măsurile de securitate sunt fără precedent. Mai ales că toți invitații au semnat un contract de 

confidențialitate. Un lucru inedit este faptul că miliardarul Elon Musk a angajat un regizor pentru a organiza 

invitaților o experiență Dracula de neuitat. Colega mea, Delia Bulgaru, vine cu toate informațiile momentului 

chiar de acolo, de la Bran, Delia, bun găsit.  

Reporter: Bun găsit, Maria Linda, bun găsit tuturor, în acest moment la Castel încă se mai pot face vizite asta 

doar până la ora 16, am vorbit cu cei de aici din zonă și i-am întrebat ce părere au despre această petrecere 

exclusivistă. Mulți dintre ei, mai ales tineri, au remarcat faptul că este o oportunitate de promovare imensă 

pentru țara noastră, având în vedere că cei care urmează să ajungă aici vor…sunt persoane foarte bogate, cei 

mai bogați oameni de pe planetă, vorbim de Elon Musk care are o avere estimată la peste 220 de miliarde de 

dolari, dar și Peter Thiel dar și Matt… partenerul său de viață, cert este că…această petrecere este ținută, toate 

informațiile sunt destul de secrete, având în vedere că atât cei care se ocupă de organizare că atât cei care se 

ocupă de securitate, au semnat un contract care menționează că nu pot da informații. 

În continuare, este difuzat un material cu imagini și voce comentarii voce din off, difuzat și la edițiile 

informative anterioare.  

Maria Linda: Iar o stână din Poiana Brașov a fost aleasă pentru cina exclusivistă a miliardarilor lumii în 

așteptarea petrecerii, într-o zonă izolată. Oaspeții au fost întâmpinați cu bunătăți tradiționale românești și 

evident nu a lipsit nici țuica, stâna este renumită pentru pâinea fierbinte, abia scoasă din vatră. ( Imagini 

Facebook – stâna Turistică). Drumul care duce spre restaurant să știți că a fost restricționat iar la final a fost 

organizat și un foc de artificii. De altfel Elon Musk a scris chiar aseară pe Twitter, citez – pâinea proaspăt 

coaptă este una dintre bucuriile vieții.  

Urmează o discuție în studio despre petrecerea de la Castelul Bran cu invitatul Adrian Cuculis, Ciprian Enea, 

consultant turism (tel).     

S12 Rep.46.30-47.57, sel.13 

Titlul afișat pe ecran: NOI IMAGINI CU BOGAȚII LUMII CARE AU VENIT LA PETRECEREA DE LA BRAN  

Maria Linda: Da, doamnelor și domnilor, și mergem, mai departe. Cu noi imagini care apar cu privire la 

această petrecere a miliardarilor care se pregătește în această seară. Sunt imagini de ultimă oră din zona 

Brașovului. Dacă nu mă înșel sunt imagini care ne-au venit chiar acum, sunt plimbări, iată pe care miliardarii 

lumii aflați în acest weekend la Brașov le fac în aceste zile, este o petrecere extrem de scumpă care se pregătește 

în această seară la Castelul Bran, o petrecere la care așa cum știți participă cei mai bogați oameni ai lumii și 

ați văzut de altfel pe tot parcursul acestei zile aici la Antena 3 imagini de ultimă oră cu timpul liber iată pe care 

îl petrec aceștia în România, vă reamintesc printre invitați s-ar număra însuși Elon Musk dar și fondatorul 

Pay Pal Peter Thiel. Sunt așadar imagini de ultimă oră cu ceea ce petrec iată și ceea ce fac în aceste ore 

miliardarii lumii și mergem mai departe…  ( Pe măsură ce prezentatoarea vorbește este afișată cu mai mulți 

oameni adunați pe o stradă, sursa Mediaflux.ro).  

 

Știri, ora 14.00 

S13 Rep.59.20-59.40, sel.13 

Headline 

CE POSTEAZĂ ELON MUSK, ÎNAINTE DE PETRECEREA DE LA BRAN 

Prezentatoare: Avem noi imagini și informații despre petrecerea de la Castelul Bran la care sunt așteptați cei 

mai bogați oameni ai planetei. Ce postează Elon Musk, cum celebrează Halloweenul în România aflați 

imediat (imagine cu mai mulți oameni adunați pe o terasă la o petrecere) 

S14 Rep. 00.25-05.27, sel.14 
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Titluri afișate pe ecran: MILIARDARII LUMII, PETRECERE DE HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA, LA CASTELUL 

BRAN, ELON MUSK PE LISTA CELOR INVITAȚI, CE POSTEAZĂ ELON MUSK DIN ROMÂNIA LA 

PETRECEREA ANULUI, SĂRBĂTOAREA DE HALLOWEEN ADUCE ÎN ROMÂNIA CEI MAI BOGAȚI 

OAMENI DIN LUME, ELON MUSK, ANGELINA JOLIE ȘI PETER THIEL PE LISTA INVITAȚILOR,   

Imagini din grădina Castelului Bran. Imagini Mediaflux.ro din emisiunile informative anterioare, imagini cu 

Angelina Jolie ( fără sursă), imagini Julia Sandstrom, via Instagram ( luate din elicopter). 

Prezentatoare: Avem imagini exclusive cu pregătirile de la Castelul Bran acolo unde diseară are loc petrecerea 

de Halloween a celor mai bogați oameni din lume. Evenimentul este organizat de unul dintre fondatorii Paypal 

iar pe lista de invitați se află cel mai bogat om al planetei, Elon Musk, dar și celebrități precum Angelina 

Jolie.  

Este difuzat materialul filmat în grădina castelului Bran: 

Un reporter întreabă o persoană care aprinde o făclie.  

Reporter: Câtă autonomie are ca să funcționeze așa? 

Bărbat: Ca să funcționeze avem la schimb, toată noaptea.  

Se revine în studio 

Prezentatoare: Măsurile de securitate sunt fără precedent mai ales că toți invitații au semnat un contract de 

confidențialitate. Elon Musk a angajat un regizor pentru a organiza invitaților o experiență Dracula de 

neuitat. Delia Bulgaru transmite în direct de la Castelul Bran, bine te-am regăsit, Delia, sunt străzile împânzite 

de polițiști de jandarmi sau și forțele de ordine sunt la fel de discrete precum miliardarii.  

Reporter: Bine te-am regăsit, Raluca, bun găsit tuturor, forțele de ordine nu sunt prezente, cel puțin aici unde ne 

aflăm noi și nici nu am văzut prea mulți polițiști în zonă decât unul singur care gestiona traficul din zonă. Este 

destul de aglomerat însă vedeți acum în imagini că și la Castel este o coadă de zeci de persoane care așteaptă 

să intre să viziteze castelul, mai au la dispoziție doar două ore pentru că la ora 16 vizitele se vor încheia pentru 

că știm ce petrecere urmează să aibă loc, trebuie să fie puse la punct ultimele detalii. Știm că deja au ajuns în 

București Peter Thiel, fondatorul Pay Pal, Mat Dazensein, afacerist și partenerul lui Thiel dar și Julia 

Sandstorm, o renumită actriță, așadar foarte multe forțe au fost aduse aici, oameni care pregătesc această 

petrecere, sunt așteptate astăzi mai multe aeronave pe aeroportul Băneasa, vorbim despre aeronave private, 

invitații vor ajunge în București și vor fi apoi preluați de elicoptere care îi vor aduce aici în Brașov.  

În continuare este difuzat materialul prezentat și la edițiile informative anterioare.  

Se revine în studio 

Prezentatoare: O stână din Poiana Brașov a fost aleasă pentru cine exclusivistă a miliardarilor lumii în 

așteptarea petrecerii într-o zonă izolată oaspeții au fost întâmpinați cu bunătăți tradiționale ( imagini cu un 

restaurant, farfurii împodobite tradițional).    

S15 Rep.31.50-36.24, sel.14 

Titlul afișat pe ecran: IMAGINI CU MILIARDARII LUMII, REUNIȚI ÎN POIANA BRAȘOV, PETRECEREA 

ANULUI, MOTIV DE ENTUZIASM PENTRU TURIȘTII VENIȚI LA BRAN,  

Imagini sursa Instagram.Com/Bodyhubofficial – Imagini sursa Mediaflux.ro, fond muzical, oameni costumați și 

mascați dansând la o petrecere, noaptea, oameni pozând în costume, mese împodobite cu mâncare și lumânări, 

pe ecran este afișat în partea de jos Brașov, România. 

Prezentatoare: Avem noi imagini cu miliardarii lumii care au luat cina la o stână din Poiana Brașov. Vorbim 

practic de o încălzire pentru petrecerea de diseară organizată de unul dintre fondatorii Paypal. Sunt reluate 

imaginile difuzate anterior.  

Prezentatoare: Cina exclusivistă a fost motiv de bucurie pentru cel mai bogat om al planetei, Elon Musk a 

postat pe Twitter platformă pe care o și deține, următorul mesaj, citez – Pâinea proaspăt coaptă este o bucurie 

a vieții -. Iar petrecerea de la Castelul Bran a celor mai bogați oameni din toată lumea îi entuziasmează 

evident pe turiștii din Transilvania deopotrivă români și străini stau cu sufletul la gură numai la gândul că ar 

putea să dea nas în nas cu celebrități. 

Urmează interviuri în stradă cu privire la petrecerea de la Castelul Bran. Reporter și turiști, la Bran. 

Turist ( limba engleză): E fantastic pentru România. Eu vin cu grupuri de turiști în România de vreo 15 ani.  

Reporter: C e părere au turiștii despre România?  

Turist: O iubesc, chiar iubesc România. 
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Turist ( român): O părere foarte bună despre România, în primul rând că va face o reclamă pozitivă, ținând cont 

că e cel mai bogat om al planetei iar marea actriță Angelina Jolie nici nu mai are rost să comentăm. Deci păcat 

că este privată și nu putem participa mai multă lume dar…o reclamă bună cum am spus pentru România. 

Reporter: Dacă ai fi putut să mergi și ai fi avut șansa să vorbești cu oricare dintre cei care urmează să participe 

ce ai întreba și pe cine?  

Turist: Păi în primul rând pe cel mai bogat om al lumii, pe Elon Musk, și aș dori să aflu așa cum a pornit să aflu 

din spusele dânsului cum a pornit afacerea pentru a deveni cel mai bogat și cum se menține pentru că e o 

tehnică și aici cred eu... 

Reporter ( în limba engleză): Ce părere aveți despre asta? De unde sunteți? 

Turist ( în limba engleză): Noi suntem din Odessa, Ucraina. Prietenul meu este din Statele Unite ale Americii și 

suntem surprinși că a fost atât de neașteptată. 

Turist ( limba română): E foarte bine pentru că sunt persoane foarte importante și ajungem și noi să-i vedem să-

i cunoaștem. Măcar sperăm să-i vedem așa din afară. Cred că este foarte frumos pentru că România este mai 

cunoscută și ei au înțeles valoarea acestei țări.  

Turist ( limba română): Mi se pare foarte interesant că a venit la noi în țară.  

Reporter: Te așteptai vreodată? 

Turist: Nu, sincer nu mă așteptam, eu am citit știrea și nu credeam că e reală. 

Reporter: Da, păi o să ajungă diseară. Îl așteptați? 

Turist: Sigur, cum să nu! 

 

Ediție specială, ora 15.00 

Prezentator: Maria Linda 

S16 -17 Rep.59:00-59.59, sel.14 

Rep. 00-14.34, sel. 15 

Titlurile afișate pe ecran: IMAGINILE MOMENTULUI DE LA PETRECEREA MILIARDARILOR. CUM S-AU 

DISTRAT BOGAȚII, CINE SUNT BOGAȚII CARE AU LUAT PRÂNZUL LA UN RESTAURANT DIN INIMA 

BRAȘOVULUI, CE POSTEAZĂ ELON MUSK DIN ROMÂNIA, CÂTEVA ORE PÂNĂ LA PETRECEREA 

ANULUI 

Sunt difuzate imagini prezente și în ediția informativă de la ora 14.00, sursa Instagram.com/Anna Lucinska 

Maria Linda: Bine v-am găsit, este ora 15.00, avem imagini de ultimă oră de la petrecerea de aseară organizată 

la stâna din Poiana Brașov, miliardarii lumii și actori de la Hollywood, s-au distrat într-un decor medieval – 

iată imaginile.  Imagini Instagram/ Bodyhubofficial, două tinere se filmează în cadrul unei petreceri stradale. 

Apoi oameni dansând la o petrecere, oameni care pozează costumați.  

Se revine în studio. 

Maria Linda: De altfel stâna din Poiana Brașov aleasă pentru cine exclusivistă a miliardarilor lumii este 

renumită pentru pâinea fierbinte abia scoasă din vatră. Oamenii au fost întâmpinați cu bunătăți tradiționale 

românești dar și cu țuică, de altfel Elon Musk a scris pe Twitter, platformă pe care o deține citez: Pâinea 

proaspăt coaptă este o bucurie a vieții. Totodată, vă reamintesc, drumul care duce spre restaurant a fost 

restricționat iar la final a fost organizat și un uriaș foc de artificii.  

Urmează o discuție cu invitatul Cătălin Botezatu ( tel), pe tema petrecerii de Halloween de la Castelul Bran.  

Discuție cu un patron de restaurant de la Brașov despre masa vedetelor invitate la Castelul Bran: 

rep. 08.28, S17 

Reporter: Dintre musafiri, pe cine ați cunoscut, cu cine v-ați întreținut?  

Patron Restaurant: Am avut la masă cofinanțatorul sau mă rog coproprietarul de la Google, actori, dar nu pot 

să-i spun că-i cunosc…. 

Maria Linda: Da, lucrurile sunt cât se poate de clare Cătălin, avem și o fotografie, una extrem de interesantă 

de la cină și foarte important de subliniat faptul că sunt tăguite acolo niște persoane despre care am și vorbit 

despre care am și vorbit de altfel în aceste zile și cumva știam că vin, nu aveam certitudinea. E tăguit așa, 

Peter Theil, fondatorul Paypal, Angelina Jolie, este și ea tăguită… 

Cătălin Botezatu: A venit până la urmă?  

Maria Linda: Da, iată, avem imaginea în acest moment și pe ecran. Jeff Bezos de asemenea, da? Cei mai 

bogați oameni ai planetei la aceeași masă cel mai probabil aici în România ( pe ecran este o foto cu o masă 
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pe care sunt așezate farfurii cu mâncare, în dreptul lor apar scrise numele Peter Theil,  Angelina Jolie, 

Jeff Bezos și încă un nume ilizibil.)   

Discuția continuă pe tema invitaților cu Cătălin Botezatu.  

rep. 10.11, S17 

Prezentatoare: Pregătirile sunt în toi la Castelul Bran acolo unde în această seară la ora 21.00 are loc 

petrecerea de Halloween a celor mai bogați oameni din lume, evenimentul este organizat de unul dintre 

fondatorii Paypal, iar pe lista de invitați s-ar afla și cel mai bogat om al planetei, este vorba de Elon Musk dar 

și despre celebrități de la Hollywood.  

Sunt reluate imagini și materiale din edițiile informative anterioare.  

Maria Linda: Interesant de menționat este faptul că mai toți invitații au semnat un contract de 

confidențialitate, în plus Elon Musk ar fi angajat și un regizor pentru a organiza invitaților o experiență de 

neuitat acolo la Castelul Bran. Tot acolo să știți că se află și colega mea Delia Bulgaru, Delia, bun găsit, care 

sunt informațiile de acolo?  

Delia Bulgaru: Vreau să vă spun că au început să ajungă mașini branduite cu numele unei firme de securitate, o 

firmă privată de aici din România, care cel mai probabil are grijă ca evenimentul să se desfășoare așa cum ar 

trebui fără evenimente neplăcute. După cum vă spuneam mai este o singură oră, chiar 50 de minute până când 

castelul se va închide pentru vizitatori și am văzut că au început să sosească aici mai multe mașini care erau 

vizibile mai multe branduri și sigur acestea se vor ocupa de muzică și de organizare, de asemenea echipa, staff-

ul care a organizat această petrecere este exclusiv format din cetățeni străini, mai exact suedezi. După cum 

spuneai și tu, Maria Linda, au ajuns se pare acești oameni, aceste persoane extrem de importante la noi în țară 

și am întrebat oamenii ce părere au despre acest lucru, cei care au ajuns la castel și ne spun că sunt de părere 

că este o oportunitate extraordinară pentru români. Imagini în buclă- sursa Media flux.ro, oameni pe stradă, 

restaurante. 

În continuare este difuzată miniancheta printre turiști, prezentă și în ediția de știri anterioară.   

Știri, ora 16.00 

Prezentatoare: Maria Coman 

S18 Rep.59.15-59.23, sel.15 

HEADLINE 

SE ÎNCHID PORȚILE LA CASTELUL BRAN, ÎN AȘTEPTAREA LUI ELON MUSK 

Prezentatoare: Se închid porțile la castelul Bran, diseară are loc petrecerea anului, cea a bogaților lumii, un 

elicopter survolează castelul în așteptarea lui Elon Musk. Transmitem în direct de acolo.  

S19 Rep 00:00-09.49, sel.16 

Titluri afișate pe ecran: SURSE: BOGAȚII PLANETEI, ÎNSOȚIȚI LA BRAN DE 15 GHIZI COSTUMAȚI ÎN 

CĂLUGĂRI, ACUM: UN ELICOPER SURVOLEAZĂ CASTELUL BRAN ÎNAINTE DE PETRECERE, 

MILIARDARII LUMII, PETRECERE DE HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA, LA CASTELUL BRAN,  IMAGINI 

EXCLUSIVE CU PREGĂTIRILE PENTRU PETRECEREA LA CARE VINE ELON MUSK, ACUM: UN 

ELICOPTER SURVOLEAZĂ CASTELUL BRAN, VA VENI ELON MUSK, ACUM: SE ÎNCHID PORȚILE 

CASTELULUI BRAN, 5 ORE PÂNĂ LA PETRECEREA CU ELON MUSK, ACUM: UN ELICOPTER 

SURVOLEAZĂ CASTELUL BRAN, ÎNAINTE DE PETRECERE, ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE PE 

LISTA INVITAȚILOR, IMAGINI CU MILIARDARII LUMII, REUNIȚI ÎN POIANA BRAȘOV, CE POSTEAZĂ 

ELON MUSK DIN ROMÂNIA, 5 ORE PÂNĂ LA PETRECEREA ANULUI, CE AU COMANDAT BOGAȚII 

LUMII LA MASA DE LA RESTAURANTUL DIN INIMA BRAȘOVULUI, PETRECEREA ANULUI, MOTIV DE 

ENTUZIASM PENTRU TURIȘTII VENIȚI LA CASTELUL BRAN,  

Se reiau imaginile de la edițiile informative anterioare, sursa Media Flux.ro 

Prezentatoare: Noi informații despre petrecerea anului de la Castelul Bran, acolo peste 5 ore cei mai bogați 

oameni ai planetei, actori de la Hollywood, dau startul distracției de Halloween, sunt deja în România de câteva 

zile bune, iar acum se închid barierele de la castel pentru oamenii obișnuiți potrivit surselor noastre miliardarii 

vor fi conduși până la castel de 15 ghizi costumați în călugări, haideți să vedem imagini cu pregătirile de acolo. 

În continuare sunt difuzate imagini prezentate și la emisiunile informative anterioare de la Castelul Bran, 

grădină.  
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Prezentatoare: Măsurile de securitate sunt unele fără precedent mai ales că invitații au semnat cu toții un 

contract de confidențialitate, Elon Musk a angajat un regizor ca să le organizeze invitaților o experiență 

Dracula de neuitat, Delia Bulgaru este acolo la Castelul Bran și ne spune ce se întâmplă, Delia te rog 

Reporter: Bun găsit, în urmă cu foarte scurt timp au fost închise porțile pentru vizitatori, la ora 16 a fost ultima 

intrare în castel ne-au spus cei de aici că vor putea rămâne să viziteze locația cel mult o oră, astfel încât la 5 fix 

nimeni nu va mai rămâne în castel. Așadar va fi liber astfel ca cei care se ocupă de organizare să se ocupe de 

ultimele detalii. Bineînțeles ce loc mai bun ar fi ales bogații lumii decât Castelul Bran, știm cât de pasionați sunt 

ei de Dracula și toată această poveste despre care știu câteva povești, mai ales despre Transilvania, Halloween 

este o sărbătoare foarte importantă pentru cei din Statele Unite aproape la fel de importantă ca și Crăciunul 

sau Ziua Recunoștinței, este totuși un eveniment neașteptat pentru români, fiindcă nu am avut prea multe astfel 

de ocazii, nu am avut oportunitatea să primim în țara noastră persoane atât de bogate și de influente la nivel 

mondial, am discutat și cu oamenii cei mai mulți sunt încântați și nu se așteptau ca Elon Musk sau Angelina 

Jolie să ajungă în Transilvania.  

Prezentatoare: Mulțumesc foarte mult, Delia, avem și imagini noi cu cei care au luat cina o stână din Poiana 

Brașov aseară, vorbim practic de o încălzire pentru seara aceasta organizată de unul dintre fondatorii Pay Pal 

într-o zonă izolată. Oaspeții au fost întâmpinați cu bunătăți tradiționale românești cu pâine, sare și țuică. Stâna 

este renumită pentru pâinea fierbinte, abia scoasă din vatră. Iar drumul care duce spre restaurant a fost 

restricționat. La final a fost organizat și un foc de artificii. Elon Musk a scris pe Twitter, platforma pe care o 

deține acum, citez – pâinea proaspăt coaptă este o bucurie a vieții. 

Sunt difuzate imagini prezentate și la edițiile de știri anterioare din timpul unei petreceri, noaptea. Sursa 

Instagram/AnnaLucinska. Sunt difuzate imagini cu focuri de artificii.  Imagini cu oameni costumați la o 

petrecere, care schimbă între ei replici în limba engleză.  

Prezentatoare: După petrecerea de la stână, astăzi unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii, fotomodele și așa 

mai departe au luat masa la un restaurant din centrul Brașovului. Printre deliciile comandate de miliardari se 

numără creveți de Argentina în sos de capere și ouă Benedict. 

Patron de restaurant vorbind despre meniul comandat de invitații de la castelul Bran. Apoi miniinterviurile 

realizate cu turiștii de pe stradă, difuzate la edițiile informative anterioare.   

A fost difuzată știrea cu titlurile: FESTIVAL DE GLUME PE INTERNET DESPRE VIZITA LUI ELON MUSK 

ÎN ROMÂNIA,  

Maria Coman: Vizita lui Elon Musk în România a stârnit un val de glume pe internet, principala țintă este 

traficul în rism de melc de pe Valea Prahovei, o provocare pentru cei care au trimis o rachetă pe Marte, se 

amuză internauții.  

În continuare este difuzat un videoclip – În care un personaj cu chip adăugat Elon Musk dansează pe manele. 

Voce din off: Pe ritmuri de manele, așa va petrece Elon Musk la castelul Bran, se amuză internauții. Aceeași 

care cred că infrastructura din România îl va speria de Halloween pe cel mai bogat om al planetei. „Îl 

compătimesc. Cineva i-a spus că e horror până la Bran și el a înțeles că e horror la Bran și s-a hotărât să facă o 

petrecere de Halloween acolo. Mâine o să afle că nici cu Space X nu scapi de Valea Prahovei sau Rucăr Bran.”, 

„Ăștia eu ajuns mai repede din America până la Bran decât am ajuns eu vineri de la serviciu până acasă.”, 

„Să-l întrebăm pe Elon Musk ce e mai greu. Să trimită o rachetă pe Marte sau să nu rămână blocat pe Valea 

Prahovei.” , „Și cum stăteam eu aseară 2 ore pe Valea Oltului, mă gândeam că Elon Musk a ales Castelul Bran 

pentru Halloween nu din motive de Dracula, ci din motive de trafic. Nimic mai terifiant de atât”. Românii au 

profitat de vizita celui mai bogat om al planetei pentru a taxa ironic și prețurile de la noi – „Dacă chiar avea 

bani, Elon Musk venea vara în Mamaia, nu toamna la Bran.” 

Newsmagazine, ora17.00 

S20, S21 Rep.59.00-59.59, sel.16 

Rep.00.00-18.19, sel.17 

Titluri afișate pe ecran: INFORMAȚIILE MOMENTULUI DESPRE PETRECEREA DE HALLOWEEN A 

MILIARDARILOR, 4 ORE PÂNĂ LA CEA MAI SCUMPĂ PETRECERE DIN ROMÂNIA CU MILIARDARII 

LUMII, CE AU COMANDAT BOGAȚII LUMII LA BRUNCH: MÂNCARE ITALIENEASCĂ ȘI OUĂ 

BENEDICT, MILIARDARI ȘI ACTORI, ÎN COSTUME DE EXCEPȚIE LA PETRECEREA DE LA STÂNĂ, 
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PETRECEREA ANULUI, MOTIV DE ENTUZIASM PENTRU TURIȘTII VENIȚI LA CASTELUL BRAN, 

FESTIVAL DE GLUME PE INTERNET DESPRE VIZITA LUI ELON MUSK ÎN ROMÂNIA   

Sunt difuzate imagini de la o petrecere pe fond muzical. Sursa Instagram.com/AnnaLucinska 

Maria Linda: Doar câteva ore ne mai despart de cea mai scumpă petrecere organizată în România, cei mai 

bogați oameni ai planetei și actori de la Hollywood vor da startul distracției de Halloween, se va întâmpla acest 

lucru în această seară la Castelul Bran, potrivit surselor de la Antena 3 CNN, miliardarii vor fi însoțiși până la 

Castel de 15 ghizi costumați în călugări. Haideți să vedem imagini cu pregătirile de acolo.  

Sunt reluate imaginile difuzate anterior, la edițiile informative, filmate în grădina Castelului Bran.  

Maria Linda: Absolut toți invitații au semnat un contract de confidențialitate, zeci de bodyguarzi vor asigura 

măsurile speciale de pază iar dacă va fi nevoie numărul lor va fi suplimentat, invitaților VIP li se atribuie nume 

de cod pe baza brățărilor de acces. Printre oaspeții de seamă se numără și un român, este vorba de ginerele lui 

Nicolae Ioan, colega mea Delia Bulgaru este în direct în acest moment și vine cu informațiile de ultimă oră de 

acolo  

Reporter: Bună seara…vreau să vă spun că cei de la securitate au foarte mare grijă ca nimeni să nu mai intre în 

castel, asta am văzut mai ales după ora 16 când au fost porțile închise pentru vizitatori, deja acum nu ar mai 

trebuie să fie nimeni în interior, decât cei care se ocupă de organizare. Am reușit să aflăm până acum că toți cei 

care se ocupă de mese de băuturi, chiar și ospătarii, sunt aduși de cei care au organizat petrecerea, sunt 

persoane din afara țării, nu știm foarte multe detalii momentan, însă știm că urmează să aibă loc o cină iar apoi 

invitații vor ajunge aici la Castelul Bran persoane foarte importante cu averi de sute de miliarde de euro. 

Maria Linda: Da, mulțumesc foarte mult Delia, important de subliniat faptul că va fi o seară extrem de specială 

acolo la castelul Bran, haidem să vedem pentru că toți acești miliardari ai lumii au colindat astăzi pe străzile 

Brașovului au fost prezenți astăzi în Piața Sfatului, haideți să vedem ce au gustat și ce au făcut.  

Sunt reluate informațiile privind meniul servit la restaurantul din Brașov (interviu cu patronul restaurantului din 

Brașov, Laurențiu Iordache). 

Urmează o discuție cu Dan Constantin, invitat în studio. Pe parcursul discuției sunt repetate imaginile și 

informațiile de la edițiile de știri anterioare. Apoi discuție cu invitatul Adrian Negrescu, tel. Se derulează imagini 

în buclă. Este reluată ancheta pe stradă și știrea privind glumele de pe internet pe seama vizitei lui Elon Musk în 

România.  

Știri, ora 18.00 

S22 Rep.58.50-59.32, sel. 17  

Titlul afișat pe ecran: SE ÎNCHID PORȚILE LA CASTELUL BRAN ÎN AȘTEPTAREA LUI ELON MUSK 

Maria Coman: S-au închis porțile la Castelul Bran unde în câteva ore are loc super petrecerea cu actori și 

artiști de renume mondial. Un elicopter survolează castelul în așteptarea lui Elon Musk.  

S23 Rep.00:04-08.19, sel. 18  

Titluri afișate pe ecran: CE AU COMANDAT BOGAȚII LUMII LA MASA DE LA RESTAURANTUL DIN INIMA 

BRAȘOVULUI, IMAGINI CU MILIARDARII LUMII REUNIȚI ÎN POIANA BRAȘOV, CE MENIU AU AVUT 

MILIARDARII LUMII LA STÂNA TURISTICĂ, UN ELICOPTER SURVOLEAZĂ CASTELUL VA VENI 

ELON MUSK, ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE PE LISTA INVITAȚILOR, O CELEBRĂ ACTRIȚĂ DE LA 

HOLLYWOOD LA PETRECEREA DE LA CASTELUL BRAN,  

Colaj de imagini de la o petrecere pe timp de noapte, reluat din emisiunile anterioare.  

Maria Coman: În seara aceasta are loc petrecerea la care Elon Musk a invitat câțiva dintre cei mai bogați și 

cunoscuți oameni de pe planetă, actori de renume mondial, artiști dar și investitori în domenii cheie, locația a 

fost închisă pentru vizitatorii de rând, potrivit surselor Antena 3 CNN, miliardarii vor fi însoțiți până la castel 

de 15 ghizi costumați în călugări, haideți să vedem imagini cu pregătirile de acolo.  

Sunt reluate imaginile filmate în grădina Castelului Bran prezente și în emisiunile anterioare.  

Voce din off: Pregătirile pentru cea mai scumpă petrecere de Halloween din România sunt pe ultima sută de 

metri. Înainte ca cei mai bogați oameni din lume să ajungă la Castelul Bran, aceștia au făcut o oprire în Poiana 

Brașov, într-o zonă izolată, oaspeții au fost întâmpinați cu bunătăți tradiționale românești,pâine cu sare și țuică, 

drumul care duce spre restaurant a fost restricționat, iar la final a fost organizat și un foc de artificii.  

Sunt reluate imagini sursa Instagram.com/Anna Lucinska 
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Voce din off: În stâna turistică, miliardarii s-au dezlănțuit, îmbrăcați în împărați prinți, prințese sau războinici 

medievali. După petrecerea de la stâna din Poiana Brașov unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii au luat 

masa la un restaurant din inima Brașovului.  

Patronul restaurantului, Laurențiu Iordache: Am avut la masă confinanțatorul sau mă rog coproprietarul de la 

Google, actori, dar nu pot să-i cunosc….începând de la mix de salamuri și brânzeturi italienești, prosciutto de 

Parma, parmezano reggiano, am avut o pastă gătită direct în roată de parmezan inclusiv și pentru cei fără 

gluten, am avut o pastă fără gluten spaghetti aleo peperoncini la main corse am avut un rost beaf de…Uruguay, 

antricot, creveți de Argentina în sos de capere… 

Voce din off: Petrecerea miliardarilor de la castelul Bran este așteptată să țină până în zori.  

Maria Coman: Condiții extrem de stricte pentru participarea la acest eveniment, invitații au semnat și un 

contract de confidențialitate. Elon Musk ar fi angajat un regizor care să le organizeze invitaților o experiență 

Dracula de neuitat. Delia Bulgaru ne spune mai multe, Delia, ce ai reușit să afli, ce se întâmplă în seara asta?  

Delia Bulgaru: Bun găsit, sunt așteptați în acest moment invitații la acest restaurant foarte bine cotat, este unul 

dintre cele mai renumite din zonă, invitații ar trebui să ajungă aici până la ora 6 și jumătate vor lua cina, iar 

apoi vor merge la fastuoasa petrecere. Am reușit să observăm cum arată cei care îi vor servi pe cei mai bogați 

oameni ai lumii, ospătarii sunt îmbrăcați din cap până în picioare în culoarea alb, au cămăși pantaloni dar și 

încălțări tot de culoare albă, vă spuneam mai devreme că discreția este cuvântul care definește acest eveniment 

pentru că am văzut atât la castelul Bran cât și aici la restaurant unde invitații sunt așteptați, sunt măsuri foarte 

stricte, cei de la firma de securitate au împrejmuit locul cu un gard și au fost puse folii pe geamurile 

restaurantului unde sunt așteptate aceste persoane.  

Maria Coman: Mulțumesc foarte mult Delia pentru informații. Elle Macpherson, una dintre cele mai cunoscute 

personalități de la Hollywood, originară din Australia, este și ea în țara noastră zilele acestea s-a plimbat prin 

Brașov pe tot parcursul acestei zile, fotomodel, femeie de afaceri, prezentatoare TV, ea a aterizat la noi în țară 

și s-a plimbat pe străzile Brașovului unde a făcut fel de fel de fotografii pe care le-a postat pe rețelele de 

socializare, îmbrăcată relaxat, modelul internațional pare că se bucură de vremea frumoasă. Elle Macpherson, 

în vârstă de 58 de ani, este una dintre cele mai cunoscute femei ale lumii pentru frumusețea sa și pentru modul 

în care și-a gestionat cariera după ce a trecut de prima tinerețe.  

rep.05.25, S23 

Maria Coman: Acum haideți să vedem ce au mâncat Elon Musk și invitații săi în România, am văzut un scurt 

fragment ceva mai devreme în declarațiile celui care are restaurantul unde au luat prânzul. Ei bine, printre 

altele au avut paste gătite pe roată de parmezan, creveți de Argentina în sos de capere cu unt, de asemenea un 

antricot de vită venit tocmai din Uruguay,se pare, ouă Benedict, ouă florentine și iată și ceva românesc – 

conopidă coaptă cu unt de cocos. Conopida e românească untul de cocos, desigur nu la el mă refeream. Au avut 

de asemenea înțeleg că mulți dintre cei care au fost invitați la masă erau vegetarieni sau vegani și au avut și un 

meniu de detox pentru cei care și-au dorit acest lucru, shoturi de ghimbir, lime și ananas, freshuri cu iarbă de 

grâu, cu sfeclă roșie și spuneam de asemenea cu lime ( felurile de mâncare și băuturile sunt afișate și pe un 

panou în spatele prezentatoarei, titlul meniului CE AU MÂNCAT ELON MUSK ȘI INVITAȚII SĂI ÎN 

ROMÂNIA) 

(…)  

este redifuzată știrea FESTIVAL DE GLUME PE INTERNET DESPRE VIZITA LUI ELON MUSK ÎN 

ROMÂNIA. 

S24 Rep.39.26-43.02, sel.18 

Titluri afișate pe ecran: MILIARDARII LUMII, PETRECERE DE HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA LA CASTELUL 

BRAN, INVITAȚII LA PETRECEREA MILIARDARILOR LUMII SOSESC LA CINA ORGANIZATĂ LA BRAN  

Maria Coman: Invitații la petrecerea organizată de Elon Musk au început să sosească la cina din această 

seară, vedeți imagini pe care le-au surprins cu puțin timp în urmă cei care se află acolo, costumele sunt cu 

adevărat spectaculoase. Din informațiile pe care le avem până în acest moment la acest eveniment, pentru acest 

eveniment, Elon Musk, spuneam Elon Musk a angajat un regizor special pentru a le oferi invitaților săi o 

experiență de neuitat în România toate momentele despre care s-a aflat în acest moment au fost unele cu 

adevărat spectaculoase, iar acum urmează să se desfășoare cina dinaintea petrecerii din Castelul Bran, sunt 

aproximativ 200 de persoane din ce știam care ar urma să participe la acest eveniment, practic cel mai bogat 

om al planetei Elon Musk este în acest moment în România. Se pare că Angelina Jolie nu participă, deși s-a 

vorbit foarte mult și în presa română și în presa internațională despre prezența ei la acest eveniment. Sunt 
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însă alți oameni la fel de importanți și de cunoscuți, unul dintre fondatorii Google, de asemenea fondatorii 

Pay Pal de asemenea, actori din seriale celebre în această perioadă cu toții se află vă spuneam în țara noastră 

pentru acest eveniment pe care l-a organizat Elon Musk. De altfel, Elon Musk spunea încă de acum câteva 

săptămâni că acest Halloween va fi unul de neuitat, lumea a crezut că se referă la altceva, dar iată vorbim 

despre probabil unul dintre cele mai importante evenimente ale planetei în momentul de față – cei mai bogați 

oameni de pe pământ sunt în Brașov în Bran și se pregătesc pentru petrecerea de Halloween, costume cu 

adevărat spectaculoase, iar imaginile pe care le urmăriți în acest moment sunt în direct cu cei care vin să 

participe la cina festivă. Au mai avut loc astfel de evenimente zilele acestea. Am văzut că am fost aseară la o 

stână și Elon Musk de altfel și posta pe Twitter faptul că pâinea proaspăt coaptă este unul dintre cele mai 

bune și mai savuroase lucruri de mâncat existente. Călugărul cred pe care îl avem în acest moment în imagine, 

vă spuneam și mai devreme că bodyguarzii de la acest eveniment sunt în seara aceasta costumați în călugări și 

iată că se dovedește că informația respectivă este adevărată…cineva care nu vrea să fie văzut de către presă 

Elle Macpherson vă spuneam mai devreme este și ea zilele acestea în țara noastră, s-a plimbat astăzi prin 

Brașov și a postat pe contul ei de Instagram o mulțime de imagini din orașul acela. Imagini vă spuneam în 

direct de la sosirea invitaților la cina pe care a organizat-o Elon Musk în România, este un moment un 

eveniment care probabil va pune Castelul Bran din nou pe harta de interes a celor care vor să vină să viziteze 

România așa că dacă vreți să vă faceți rezervări în zonă e bine să le faceți din timp, posibil să nu mai găsim așa 

de ușor.  ( Pe măsură ce prezentatoarea vorbește, mai mulți oameni costumați ies din diferite mașini care opresc, 

ei sunt ghidați de bodyguarzi îmbrăcați în negru)  

Descoperiți, ora 19.00 

S25 Rep.59.00-59.59, sel. 18 

Imagini cu un elicopter care survolează zona Castelului Bran pe fond muzical  

Andreea Sava: Un elicopter care survolează cerul orașului Bran deasupra Castelului Bran, veți vedea forțe de 

securitate nemaivăzute în Bran până acum, desfășurate acolo, de ce, pentru că cel mai bogat om al planetei ar 

da o petrecere acolo la Castelul Bran, nu este încă o confirmare oficială că Elon Musk a venit în România 

însă numărul său doi din starlink este în România și această petrecere este organizată cel puțin de compania 

lui Elon Musk. Vom merge imediat acolo veți vedea, au început să vină invitații vă arătăm în exclusivitate 

imagini spectaculoase și vă vom spune cine este singurul român care a reușit să pătrundă la petrecerea celor 

mai bogați oameni ai lumii și veți vedea că el este înrudit cu unul dintre puținii miliardari români, asta imediat 

aici la Descoperiți… 

S26 rep. 02:00-07.00, sel. 19 

Titluri afișate pe ecran: CUM PETREC BOGAȚII LUMII LA BRAN, DETALII INCREDIBILE DIN INTERIOR!, 

MILIARDARII LUMII ȘI VEDETELE PETREC LA CASTELUL LUI DRACULA, CELEBRĂ ACTRIȚĂ DE LA 

HOLLYWOOD CARE S-A FILMAT LA PLIMBARE ÎN BRAȘOV, PETRECEREA VIPURILOR, 

EVENIMENTUL SECOLULUI ÎN ROMÂNIA, IMEDIAT! CINE ESTE SINGURUL ROMÂN INVITAT 

LA PETRECEREA LUI ELON MUSK, TRANSMISIUNE SPECIALĂ DE LA CEA MAI TARE PETRECERE 

DE ȘMECHERI 

Andreea Sava: Mergem în direct să vă arătăm ce bogați au mai sosit la Bran, pentru mega-petrecerea bogaților 

lumii, haideți să vedem imagini fabuloase de astăzi pentru că s-au tot plimbat, au avut cină, au avut artificii și 

de asemenea să vedeți ce spun și locuitorii din Bran despre faptul că au venit la ei cei mai bogați oameni ai 

planetei.  

Imagini difuzate și în edițiile de știri anterioare, cu oameni la o petrecere sursa Instagram.com/Anna Lucinska 

Voce din off: Nimic nu a fost prea mult pentru bogații lumii. Se pare că Elon Musk a adus special pentru 

invitați un regizor care să creeze o experiență Dracula autentică.  

Sunt date alte imagini de la o petrecere – oameni costumați dansând. Sursa Instagram.com- Anna Lucinska 

Voce din off: Aseară milionarii și celebritățile au petrecut românește la o stână de lângă Poiana Brașov. Într-o 

zonă izolată, oaspeții au fost întâmpinați cu bunătăți tradiționale, pâine cu sare și – imagini sursa Mediaflux.ro. 

După petrecerea de la stână, astăzi bogații lumii s-au plimbat prin Brașov și au luat masa la un restaurant din 

centrul orașului.  Imagini cu Elle Macpherson. Sursa Mediaflux.ro.  

Patronul restaurantului vorbește despre meniul de restaurant ( înregistrare, emisiune informativă anterioară) 

Voce din off: Petrecerea de la Castelul Bran a celor mai bogați oameni din lume îi entuziasmează pe turiști. 

Români și străini deopotrivă stau cu sufletul la gură că ar putea da nas în nas cu vreo celebritate.  
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Reluare minianchetă pe stradă din edițiile informative anterioare. Se derulează imagini cu petrecerea în timp ce 

sunt date conversațiile cu oamenii de pe stradă. 

Andreea Sava: Și mergem la Delia Bulgaru, colega mea care este acolo la Bran, unde deși a început, începe 

petrecerea adevărată începe la ora 21 acum înțeleg că au început să vină invitații pentru o cină, mai întâi 

cinează și apoi se destrăbălează practic.   

Reporter de la fața locului ( în direct): Bun găsit Andreea, așa este, au ajuns deja zeci de oaspeți au fost aduși 

aceștia cu mai multe…unii dintre ei chiar au fost încântați să ne vadă, au discutat, actorul Adrian Grenier s-a 

fotografiat cu cei de la pază însă au fost și persoane care au dorit să-și păstreze identitatea astfel că mașina cu 

care au venit a ocolit iar noi nu i-am putut vedea, cert este că toți invitații au costume extraordinare, 

majoritatea doamnelor au rochii în stil victorian. Am văzut foarte multe detalii, foarte multe coroane și 

accesorii metalice, mănuși, dantelă, absolut extraordinare, nu l-am văzut încă nici pe Elon Musk nici pe 

Angelina Jolie nu știm dacă o să-i vedem dar rămânem aici și vă spunem ce alte personalități au ajuns. 

Andreea Sava: Mulțumesc mult Delia și în curând vor fi imagini absolut spectaculoase de acolo, știm deja că e 

un aranjament făcut deja cu torțe vom ridica și o dronă, veți vedea foarte frumos…   

Subiectiv, ora 20.00 

S27, S28  Rep.59.12-59.59, sel.21  

Rep. 00.00- 05.07, sel. 22 

Titluri afișate pe ecran: CEL MAI BOGAT OM DIN LUME A ÎNCHIRIAT CASTELUL BRAN! 

PETRECERE CU MILIARDARI, CINE SUNT BOGAȚII LUMII AFLAȚI PE LISTA LUI ELON MUSK 

LA CASTELUL BRAN, ACUM: MILIARDARII LUMII INVITAȚI DE ELON MUSK LA CASTELUL 

BRAN  

Imagini de la petrecere, pe fond muzical, reluate de la edițiile de știri anterioare. Sursa Instagram.com/Anna 

Lucinska, imagini cu oameni mascați coborând din mașini.  

Răzvan Dumitrescu: Suntem în a doua parte la Subiectiv vă spuneam că avem multe dezvăluiri dar o să începem 

cumva cu aceste culise ale petrecerii de Halloween de la Castelul Bran, o să vedem cine sunt miliardarii care 

au ajuns acolo, câți dintre cei care se spune că au ajuns au ajuns, câți nu au ajuns, dacă umbra lui Elon 

Musk la mare, dacă se vede umbra lui Elon Musk la Bran (…) Haideți să vedem deocamdată ce știm exact 

despre prezențele astea care atrag atenția acolo la petrecerea de Halloween la Castelul Bran, au sosit deja 

invitații, începe petrecerea, cine a închiriat locația, pentru cine și care era lista invitaților, detaliile vin chiar 

acum.  

În continuare este difuzată știrea prezentă și în edițiile informative anterioare.  Voce din off care comentează 

imagini sursa Instagram.com/ Anna Lucinska, Mediaflux.ro,  

Se revine în studio: 

Răzvan Dumitrescu: Bun, haideți să vedem ce se întâmplă chiar acum la această petrecere, colega noastră 

Delia Bulgaru urmărește toată desfășurarea, îi spun bună seara Deliei și încercăm să aflăm cine a mai venit, 

cine lipsește de pe listă, bună seara. 

Delia Bulgaru: Bună seara, au ajuns în urmă cu jumătate de oră primii invitați aici la Castelul Bran vorbim 

despre Julia Sandstrome, actrița, ea este prima care a ajuns. Știm că este prezent și actorul Adrian Grenier, 

deocamdată acestea sunt numele pe care le-am văzut și le putem confirma, însă foarte mulți dintre cei care au 

ajuns aici și-au ascuns identitatea au fugit de camerele de luat vederi, sunt foarte multe persoane, zeci de 

persoane care au fost transportate cu mașini de lux și vanuri care i-au dus atât la locația unde au luat cina, apoi 

i-au adus aici la castel, vă spuneam că este o întreagă armată de forțe care se asigură că totul este în regulă, au 

acum grijă ca nimeni să nu treacă de porțile castelului și sunt foarte atenți la tot ce se întâmplă în jur, am văzut 

în urmă cu scurt timp o ambulanță care a intrat aici în interiorul castelului, nu știm încă dacă a fost solicitată 

sau a ajuns aici doar în scop preventiv, așteptăm așadar și ceilalți oaspeți pentru că au ajuns doar câteva dintre 

mașini.  

Răzvan Dumitrescu: Delia, îți mulțumim…eu aș vrea să înțeleg dacă există umbra lui Elon Musk… 

 

• 31.10.2022 

Știrile dimineții, ora 7.00 
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S29 Rep.02.36 -08.09, sel.7 

Titluri afișate pe ecran: IMAGINI CU MILIARDARII LUMII REUNIȚI ÎN POIANA BRAȘOV, CE MENIU AU 

AVUT MILIARDARII LUMII LA STÂNA TURISTICĂ, ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE, PE LISTA 

INVITAȚILOR, CINE ESTE SINGURUL ROMÂN LA PETRECEREA BOGAȚILOR LUMII, CASTELUL BRAN, 

TRANSFORMAT PENTRU PETRECEREA MILIARDARILOR   

Imagini de la petrecere, pe fond muzical  

Prezentatoare: Cei mai bogați oameni ai lumii, actori de renume mondial și artiști internaționali au petrecut 

Halloweenul la Castelul Bran.  

Prezentator: Castelul a fost închis ieri pentru vizitatori. 

Prezentatoare: Iar miliardarii au fost ieri însoțiți la castel de 15 ghizi costumați în călugări. 

Voce din off: Invitații de la petrecerea de Halloween dată de miliardarii lumii au ajuns în Bran cu câteva ore 

înainte de începerea petrecerii organizate la Castel, costumați în Dracula, regi sau prințese, aceștia au fost duși 

mai întâi la un restaurant din zonă unde au luat cina. Imagini cu oameni costumați coborând din mașini.  

Voce din off: Înainte de a ajunge la Castelul Bran cei mai bogați oameni din lume au făcut o oprire și în Poiana 

Brașov. Într-o zonă izolată, oaspeții au fost întâmpinați cu bunătăți tradiționale românești, pâine cu sare și 

țuică. Drumul care duce spre restaurant a fost restricționat, iar la final a fost organizat și un foc de artificii – 

imagini cu focul de artificii.  În stâna turistică, miliardarii s-au dezlănțuit îmbrăcați în împărați, prinți, prințese 

sau războinici medievali. După petrecerea de la stâna Poiana Brașov invitații au luat masa la un restaurant din 

inima Brașovului  

Înregistrare patron restaurant, din ziua anterioară. 

Voce din off: Iar alții au ales să facă și câteva fotografii în inima Transilvaniei. Super modelul Elle 

Macpherson, de asemenea, o cunoscută actriță la Hollywood s-a plimbat pe străzile Brașovului unde a făcut mai 

multe fotografii pe care ulterior le-a postat pe rețelele de socializare. Îmbrăcată lejer, Elle Macpherson, s-a 

bucurat de vremea frumoasă…( Imagini cu Elle Macpherson în buclă) 

Se revine în studio: 

Prezentatoare: La petrecerea de Halloween a miliardarilor planetei de la Castelul Bran s-a aflat și un roman. E 

vorba despre Ovidiu Toma, CEO-ul Cryptodata, companie românească de telecomunicații, securitate 

cibernetică și criptomonede,  

Prezentator: Ovidiu Toma este ginerele lui Ioan Nicolae, unul dintre cei mai bogați oameni din România. 

(fotografii afișate pe ecran) 

Prezentatoare: Vestea că la Castelul Bran se dă petrecere mare, cu milionari americani și vedete internaționale 

a stârnit curiozitatea românilor.  

Prezentatoare: Nu puțini au fost cei care au trecut prin zonă în speranța că îl vor vedea pe Elon Musk și 

Angelina Jolie.  

Prezentator: Nu au lipsit bineînțeles nici activiștii de mediu care le-au transmis vedetelor de la Hollywood că 

planeta are nevoie de susținerea lor.  

Voce din off: Faimoasa petrecere de Halloween a adunat zeci de curioși la poarta castelului. 

Turist: Eu am venit s-o văd pe Angelina Jolie și s-o rog că poate mă primește și pe mine înăuntru.  

Reporter: Pe cine voiați să vedeți? 

Turist: În mare parte pe Elon Musk aș vrea să-l văd.  

Reporter: Și l-ați zărit? 

Turist: Nu, prea greu, prea greu. Cu geamurile astea fumurii nu.  

Turist ( limba engleză): Îl așteptăm pe Elon Musk, Aș vrea să o vedem pe Angelina Jolie.  

Reporter ( limba engleză): De cât timp așteptați aici? 

Turist: De vreo 20 de minute am ajuns.  

Reporter: Și veți mai sta? 

Turist: Poate, vom vedea, suntem pentru prima oară aici.  

Voce din off: Edi Irimia, primul român care a apărut pe coperta revistei Forbes, a venit la petrecere însoțit de 

un dinozaur.  

Dialog cu Edi Irimia.  

Reporter: Cum îl cheamă pe prietenul dumneavoastră? 

Edi Irimia: Ionică. 

Reporter: Și o să-l cunoască pe Elon Musk în seara asta? 
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Edi Irimia: Să vedem dacă-l cunoaște el o să știți și voi de el. 

Reporter: Dumneavoastră i-ați văzut pe el, pe Angelina?  

Edi Irimia: Nu, nu am văzut pe nimeni.  Acum este o surpriză ce văd aici. 

Reporter: Dar sperați să îi vedeți? 

Edi Irimia: Sperăm. 

Voce din off: Câțiva activiști de mediu au proiectat pe castel mesaje pentru protejarea pădurilor.  

Reporter: Ce înseamnă acel 2%? 

Activist: Este procentul pădurilor din România care sunt protejate prin lege. Este un procent foarte mic, restul 

de 98% sunt exploatate și distruse chiar în acest moment, așa că nu vampirii și nu Dracula distrug Carpații ci 

lăcomia…Carpații și pădurile de aici sunt o sursă importantă de stabilitate pentru clima din Europa.  

Voce din off: SOS pădurile din Carpați, pune pe Twitter asta Elon sau Angelina ia atitudine, se numără printre 

mesajele proiectate pe Castelul Bran de organizația de mediu.   

S30 rep. 37.30-40.15, sel. 7 

Sunt repetate o parte din informațiile de la ediția de știri anterioară. Nu mai sunt prezente întrebările puse de 

reporter turiștilor aflați la poarta castelului, în noaptea petrecerii.  

 

Știrile dimineții, ora 8 

S31 Rep.01.52-09.29, sel.8 

Titluri afișate pe ecran: MILIARDARII LUMII, PETRECERE DE HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN, CE AU 

COMANDAT BOGAȚII LUMII LA MASA DE LA RESTAURANTUL DIN POIANA BRAȘOVULUI,  A ÎNCEPUT 

PETRECEREA DE HALLOWEEN DATĂ DE MILIARDARII LUMII LA BRAN, CASTELUL BRAN, 

TRANSFORMAT PENTRU PETRECEREA MILIARDARILOR, MĂSURI DE SECURITATE FĂRĂ PRECEDENT 

PENTRU PETRECEREA DE LA BRAN, ELLE MACPHERSON, PE LISTA CELOR INVITAȚI LA BRAN, CINE 

ESTE SINGURUL ROMÂN INVITAT LA PETRECEREA BOGAȚILOR LUMII, ELON MUSK ȘI ANGELINA 

JOLIE PE LISTA INVITAȚILOR, MESAJE PENTRU PROTEJAREA PĂDURILOR, PROIECTATE PE CASTEL 

DE ACTIVIȘTI 

Sunt repetate informațiile de la ediția informativă de la ora 7.00.  

Rep. 03.33, S31 

Prezentator: Și trebuie făcute câteva precizări legate de această petrecere. O să începem cu lista de invitați, 

care potrivit informațiilor apărute în presă ar fi conținut inițial cam 200 de persoane importante, inclusiv 

Elon Musk și Angelina Jolie. Numai că pe ei doi nu i-am văzut nicăieri și conform celor mai noi informații, 

la petrecere ar fi participat doar vreo 140 de persoane. Apoi, cine a organizat această petrecere? S-a spus ba 

că Elon Musk, ba că un alt miliardar fondator al Pay Pal ba chiar s-a scris că a fost organizată cu ocazia zilei 

de naștere a lui Ken Howery, confondator al Pay Pal alături de Elon Musk și fost ambasador al SUA în 

Suedia în 2019 și 2021, în timpul mandatului de președinte al lui Donald Trump, iar Ken Howery este născut 

pe 4 noiembrie. Acum iată-i pe câțiva dintre cei mai de seamă invitați pe care i-am văzut la petrecerea de la 

castelul Bran. Primul dintre ei, Peter Thiel, fondatorul pay pal care are o avere estimată la 7 miliarde de dolari, 

soțul său Matt Dazestein, Serghey Brin fondatorul Google și Steve Yurvetson, fondatorul Hotmail, care în 

prezent face parte și din boardul Space X. Apoi Luke Nosek confondator al Pay pal și fondator al Giga Found, 

Larry Page, al 17-lea cel mai bogat om din lume în anul 2022 care este de asemenea confodator Google, am 

mai văzut-o pe Elle Macpherson și pe Ovidiu Toma, fondatorul și CEO Crypto Data. Vă mai spun, castelul Bran 

a devenit unul dintre cele mai cunoscute și emblematice locuri din România după ce a fost lansat în 1992, 

ecranizare a romanului Dracula, scris de Bram Stoker, al cărui acțiune se petrece în Transilvania și filmul a 

fost regizat vă amintesc de celebrul Francis Ford Coppola. În prezent Castelul Bran este deținut de arhiducele 

Dominic de Habsburg, fiul principesei Ileana a României și nepotul Regelui Ferdinand I și al Reginei Maria. 

Prezentatoare: Și s-a vorbit mult despre lista invitaților, s-au făcut tot felul de presupuneri, ați auzit și despre 

vedetele pe care le-a menționat Andrei, ei bine la petrecerea de Halloween a miliardarilor planetei de la 

Castelul Bran s-a aflat și un român, e vorba despre Ovidiu Toma, CEO-ul Crypto Data, companie românească 

de telecomunicații, securitate cibernetică și criptomonede. Ovidiu Toma este ginerele lui Ioan Niculae, unul 

dintre cei mai bogați oameni din România.  

Prezentator: Iar vestea că la Castelul Bran are loc o petrecere mare cu miliardari americani și cu vedete 

internaționale a stârnit curiozitatea românilor.  
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Prezentatoare: Nu puțini au fost cei care au trecut prin zonă, în speranța că-i vor vedea pe Elon Musk și 

Angelina Jolie.  

Prezentatoare: Au apărut și activiștii de mediu care le-au transmis vedetelor de la Hollywood că planeta are 

nevoie de susținerea lor.  

Este reluat un material difuzat în emisiunea informativă de la ora 7.00. cu turiștii prezenți la poarta Castelului 

Bran.      

 

Știrile dimineții, ora 9.00 

S32 rep. 01:28-09.53, sel.9 

Titluri afișate pe ecran: MILIARDARII LUMII, PETRECERE DE HALLOWEEN, LA CASTELUL BRAN, CE AU 

COMANDAT BOGAȚII LUMII LA MASA DE LA RESTAURANTUL DIN INIMA BRAȘOVULUI, CASTELUL 

BRAN TRANSFORMAT PENTRU PETRECEREA MILIARDARILOR, MĂSURI DE SECURITATE FĂRĂ 

PRECEDENT PENTRU PETRECEREA DE LA CASTELUL BRAN, ZECI DE CURIOȘI LA POARTA 

CASTELULUI BRAN 

Sunt reluate informațiile din emisiunile anterioare ( ora 7 și 8). Transmisie în direct a unui reporter de la fața 

locului. Imagini de la petrecere, sunt repetate imaginile Instagram.com/Anna Lucinska. Material comentat de o 

voce din off. Sunt repetate precizările privind invitații la petrecere făcute în emisiunea informativă de la ora 8.  

S33 Rep.39.00-rep.40.42, sel.9 

Este redifuzată știrea cu titlurile FESTIVAL DE GLUME PE INTERNET DESPRE VIZITA LUI ELON MUSK,  

Prezentatoare: Presupusa vizită a lui Elon Musk în România a stârnit un festival de glume pe internet, am zis 

presupusa pentru că nu l-a văzut deocamdată nimeni. Principala țintă a ironiilor este circulația în ritm de mec 

de pe Valea Prahovei – a fost o probă pentru cel care a trimis o rachetă pe Marte, s-au amuzat internauții. 

Haideți să vedem toate glumele.  

În continuare este difuzat un material comentat de o voce din off despre postările de pe internet privind vizita lui 

Elon Musk, prezentat și în ziua anterioară.  

 

Știri, ora 10.00 

S34 Rep. 07.05-17.14, sel.10 

Titluri afișate pe ecran: NOI IMAGINI DE LA PETRECEREA BOGAȚILOR LUMII, LA CASTELUL BRAN, 

LOCAȚIILE DE LUX DE LUX DIN ZONA TURISTICĂ, REZERVATE EXCLUSIV PENTRU MILIARDARI, O 

CELEBRĂ ACTRIȚĂ DE LA HOLLYWOOD, LA PETRECEREA DE LA CASTELUL BRAN, CUM S-A FILMAT 

CELEBRA ACTRIȚĂ ÎNAINTE DE PETRECERE   

Prezentatoare: Au apărut noi imagini doamnelor și domnilor de la petrecerea de Halloween de la Castelul Bran 

la care participă cei mai bogați oameni ai lumii, actori de renume mondiali și artiști internaționali. Elle 

Macpherson a postat pe Instagram mai multe filmulețe în care apare îmbrăcată în alb și se plimbă prin sala în 

care are loc petrecerea fastuoasă. În tot acest timp un cor cântă un cântec specific sărbătorii de Halloween.  

Sunt difuzate imagini în care o femeie îmbrăcată în alb se plimbă printr-o sală luminată de lumânări.  

Prezentatoare: Colegul meu, Ovidiu Stan corespondent Antena 3 CNN, vine însă în direct cu toate informațiile 

legate de ce s-a întâmplat la Castelul Bran noaptea trecută, Ovidiu, te ascultăm.  

Sunt repetate informațiile și imaginile de la edițiile anterioare ( 7,8,9). Material comentat de o voce din off, cu 

imagini de la petrecere sau cu invitații coborând din mașini.  

Prezentatoare: Elon Musk este un personaj exotic foarte inteligent așa l-a descris Dana Budeanu în emisiunea 

Subiectiv pe cel mai bogat om al planetei, nu are însă aceleași cuvinte de laudă pentru afaceriștii de la noi din 

țară, de exemplu. Haideți să vedem declarațiile: 

Este dat un fragment din emisiunea Subiectiv, difuzată în ziua anterioară: 

Dana Budeanu: Am văzut că anumiți oameni de afaceri au și făcut apel la guvern să vorbească repede cineva cu 

Elon Musk de parcă trebuia să vină la petrecerea Dracula ca să vorbească cineva cu Elon Musk, ca să îl roage 

mult de tot să investească prin România. Este un personaj exotic, el nu este independent, asta este părerea mea, 

nu este independent, este o săgeată, mă rog cum mă exprim eu foarte smart a sistemulului american, a reușit să 
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dezvolte ce a trebuit să dezvolte, săgețile folosite de către sistemul american nu sunt ca cele din România, niște 

amețiți pe stradă.   

Prezentatoare: Și avem lista miliardarilor care au petrecut toată noaptea la Bran de Halloween, colegul meu 

Andrei Tomescu ne spune despre cine este vorba.  

Sunt repetate informațiile de la ediția de știri de la ora 8 privind persoanele care au fost prezente la petrecerea de 

Halloween de la Castelul Bran.  

Este repetată știrea cu titlul FESTIVAL DE GLUME PE INTERNET DESPRE VIZITA LUI ELON MUSK ÎN 

ROMÂNIA.     

Știri, ora 12.00 

S35 Rep. 36:50-39.42, sel. 12 

Este difuzată știrea cu titlurile: NOI IMAGINI DE LA PETRECEREA BOGAȚILOR LA CASTELUL BRAN, 

SURSE: ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE NU AU INTRAT ÎN ROMÂNIA  

Prezentatoare: Elon Musk sau Angelina Jolie nu au intrat în România, potrivit unor surse cei doi nu apar în 

documentele Poliției de frontieră între timp însă au apărut noi imagini de la petrecerea de la Castelul Bran la 

care au participat cei mai bogați oameni ai lumii, actori de renume mondial și artiști internațional, haideți să le 

vedem. Sunt difuzate imaginile prezentate la edițiile informative precedente – o femeie îmbrăcată în alb, într-o 

sală cu lumânări, petrecere și fond muzical. 

Prezentatoare: Delia Bulgaru colega mea a urmărit evenimentul de la Bran și vine cu toate informațiile, Delia 

cel mai probabil sutele de invitați  se pregătesc de plecare acum fără Elon Musk am văzut și Angelina Jolie, 

pentru că nu există nicio confirmare în momentul acesta că cei doi ar fi fost la această petrecere.  

Delia Bulgaru: Bun găsit, Lorena, așa este, din informațiile noastre oaspeții au început să se îndrepte spre 

Ghimbav, de acolo vor lua elicopterul spre aeroportul București iar de acolo se vor îmbarca în avioanele 

private care îi vor transporta spre casele lor. Cert este că vor reveni sau cel puțin asta au spus ei unora dintre 

proprietarii cazărilor unde au stat pe parcursul acestor zile ba chiar au avut feed-backuri foarte pozitive, au fost 

încântați mai ales de petrecere, am reușit să aflăm că în interiorul castelului invitații nu au avut voie cu 

telefoanele din acest motiv nu am văzut postări pe rețelele de socializare însă este cert faptul că acest eveniment 

de amploare este o promovare pentru România asta spun și localnicii de aici, cei mai mulți sunt foarte încântați, 

spun că acest eveniment va aduce mai mulți turiști și vedem acest lucru și aici la castel unde este o coadă deja 

de sute de persoane, bineînțeles și datorită perioadei pentru că tocmai ce a trecut sărbătoarea de Halloween 

care este foarte populară printre străini ba chiar am vorbit cu foarte mulți dintre acești oameni și mulți dintre ei 

vin din Italia din Germania chiar din America, din Marea Britanie, însă sunt bineînțeles și români unii dintre 

cei care lucrează la aceste tarabe unii vânzători susțin că ar fi puțin mai aglomerat astăzi poate datorită acestui 

eveniment, însă în fiecare an este relativ aglomerat.  

Prezentatoare: Mulțumesc pentru toate informațiile….  

Newsroom, ora 13.00 

S36 Rep. 36:36-43.50, sel.13 

Este difuzată știrea cu titlurile: ULTIMELE ORE ÎN ROMÂNIA, INVITAȚII LUI ELON MUSK  PĂRĂSESC 

ȚARA NOASTRĂ, SURSE: ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE NU AU INTRAT ÎN ROMÂNIA, CE 

MENIU AU AVUT MILIARDARII LUMII LA STÂNA TURISTICĂ, CE AU COMANDAT BOGAȚII LUMII LA 

MASA DE LA RESTAURANTUL DIN INIMA BRAȘOVULUI, MILIARDARII LUMII, PETRECERE DE 

HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN, NOI IMAGINI DE LA PETRECEREA BOGAȚILOR LUMII LA 

CASTELUL BRAN, CASTELUL BRAN TRANSFORMAT PENTRU PETRECEREA MILIARDARILOR, 

LOCAȚIILE DE LUX DIN ZONA TURISTICĂ REZERVATE EXCLUSIV PENTRU MILIARDARI, PRIMARUL 

DIN BRAN POVESTEȘTE CUM A FOST LA MEGA-PETRECEREA MILIARDARILOR  

Prezentator: Doamnelor și domnilor, a fost sau n-a fost Elon Musk în România? românii i-au așteptat în 

zadar pe Elon Musk și Angelina Jolie la poarta castelului. Astăzi avem clar informația că cel mai bogat om de 

pe planetă și cea mai frumoasă actriță nici nu au intrat în România, mergem acum într-o transmisiune 

specială la Bran, primarul de acolo face declarații despre petrecerea momentului, să-l ascultăm. 
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Primar al comunei Bran: A fost o petrecere de vis, am avut onoarea și privilegiul să mă aflu în castelul Bran 

seara trecută, a fost o petrecere cu tematică, o petrecere cu costume, o petrecere cu măști, și cum am spus, mă 

bucur că am putut să fiu la această petrecere.  

Reporter: Ce v-a impresionat? 

Primar: Totul a fost minunat, a fost ca într-un film, a fost ca într-un basm,a fost o regie cu făclii, cu muzică, o 

petrecere între prieteni în adevăratul sens al cuvântului.  

rep. 00:55, S36 

Reporter: Oficiali de la MAI au confirmat faptul că Angelina Jolie și Elon Musk nu ar fi venit aici. 

Primar: Chit că au confirmat sau nu au confirmat eu personal nu pot să spun că am văzut pe Elon Musk sau 

pe Angelina Jolie, nici nu pot să spun că nu i-am văzut pentru că cei care aveau măști pe față sau erau 

pictați, nu pot să știu, puteți să îmi permiteți o glumă, și dacă era mama la petrecere, puteam să trec pe lângă 

ea și să nu o observ. 

Reporter: Domnule primar, dincolo de notorietatea pe care ați obținut-o, financiar vorbind, cam ce a însemnat 

această petrecere pentru orașul dumneavoastră?  

Primar: Vă dați seama că toată anvergura, prezența dumneavoastră aici, faptul ce va urma după această 

petrecere va aduce plus valoare pentru comunitatea din Bran pentru comunitățile învecinate, pentru județul 

Brașov și cred că pentru România. Este, dacă îmi permiteți, o promovare mai mare decât s-a făcut până în 

prezent.  

Reporter: Ne puteți descrie puțin petrecerea, cum a fost regia despre care am tot auzit? 

Primar: Nu a fost așa de ușor să intri la petrecere, am intrat acolo, am fost duși de cineva pentru că au fost niște 

filtre, vă dați seama că nu oricine putea să ajungă la această petrecere, s-a făcut pe bază de invitație, trebuia să 

te regăsești pe o anumită listă specială și în tot arealul castelului Bran a fost muzică ambientală, au fost așa ziși 

strigoi care întrețineau atmosfera pe acolo, deci a fost efectiv ca și cum ai face parte dintr-un film de acțiune. 

Reporter: A fost un film horror? 

Primar: Nu, a fost un film plăcut. Pentru că știam de la început că va fi o petrecere frumoasă.  

Reporter: Au locuit și la dumneavoastră în oraș dintre invitați? 

Primar: Au fost cazați la pensiunile noastre din zonă, dar nu aș putea să spun nici cine, nici unde, pentru că nu 

am eu informațiile de genul acesta, fiind o petrecere privată și într-un loc privat am fost și eu un simplu invitat. 

Reporter: Ce ne puteți spune despre restul invitaților… pe unii dintre ei? 

Primar: Da, pot să spun că i-am recunoscut, pe majoritatea pot să spun sincer că îi știam din vedere, îi știam din 

filme, îi știam de la televiziuni, de pe internet… probabil când o să am timp o să caut și eu pe Google să văd cu 

cine am stat și eu la bar și am putut să îi am alături de mine în timp ce am un cocktail  

Reporter: Puteți da câteva nume? 

Primar: Elle Macpherson, DJ-ița din Suedia, dar chiar nu mai știu… pe fiecare în parte cum….Serghei Brin, pe 

cei pe care i-am mai văzut, în general cei pe care i-ați remarcat și dumneavoastră. 

Reporter: Dar români, au fost și români?  

Primar: Ce pot să vă zic, eu am fost cu niște prieteni, noi am fost șase persoane care am fost la această 

petrecere, în afară de mine a fost și președintele Consiliului Județean, domnul Ioan Adrian Viștea.  

Reporter: V-ați făcut prieteni? 

Primar: Se poate spune și așa, m-am bucurat să aflu că o parte din cei care se află acolo, cei cu care am putut să 

socializez mi-au spus că au mai venit în localitatea noastră și cu siguranță vor mai reveni dar la unison toți cu 

care am putut să interacționez eu au spus că e o zonă frumoasă, minunată și că se bucură că au fost prezenți 

aici. 

Reporter: Dacă ne puteți spune și despre costurile acestei petreceri, dacă ați auzit ceva?  

Primar: Nu aș putea să vă spun acest lucru și cred că și dacă aș fi știut nu aș fi putut să vă dau aceste informații.  

Reporter: Majoritatea vedetelor internaționale au anumite doleanțe sau pretenții, puteți să ne spuneți câteva 

dintre acestea, dacă au existat?  

Primar: Nu știu să vă spun ce anume au avut și dacă ar fi avut pretenții nu le-ar fi avut față de mine, le-ar fi avut 

față de cei care au organizat această petrecere, ce pot să vă spun e că ei s-au distrat, a fost o petrecere cum și 

noi acum dacă am organiza o petrecere cu siguranță ne-am bucura și ne-am simți bine. 

Reporter: Dar ceva trebuie să știți financiar, castelul acesta este un contribuabil important la bugetul primăriei 

dumneavoastră? 
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Primar: Absolut, castelul este un contribuabil și faptul că toți turiștii care vin în zonă și tranzitează comunitatea 

noastră implicit produc bani pentru că consumă produse de la noi cumpără se cazează la noi în zonă și absolut 

deci ei banii vin spre bugetul local. 

Reporter: Dar ne puteți spune cum ați fost costumat seara trecută? 

Primar: Am avut o mască de la Veneția și o jachetă sau o bluză nu îmi dau seama exact ce a fost. 

În continuare se vorbește de numărul de turiști care vizitează anual castelul Bran.    

Știri, ora 14.00 

S37 Rep. 06:41-09:50, sel. 14 

A fost transmisă știrea cu titlurile: MĂSURI DE SECURITATE FĂRĂ PRECEDENT PENTRU PETRECEREA 

DE LA BRAN,  SURSE: ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE NU AU INTRAT ÎN ROMÂNIA, 

MILIARDARII LUMII, PETRECERE DE HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN ș.a.m.d. 

Prezentoare: Elon Musk și Angelina Jolie nu au intrat în România, potrivit unor surse, cei doi nu au apar în 

nici un document al Poliției de frontieră între timp însă au apărut imagini de la petrecerea de Halloween de la 

Castelul Bran la care au participat aseară cei mai bogați oameni ai lumii, actori de renume mondial și artiști 

internaționali, Delia Bulgaru ne spune mai mult, Delia, s-a dezlegat misterul așadar, celebrități cunoscute de o 

lume întreagă fără însă Elon Musk sau Angelina Jolie. 

Reporter: Bun găsit, Lorena, așa este, au fost prezente foarte multe nume grele, vorbim despre Serghei Brin, 

confondator Google, care are o avere estimată la 77 miliarde de dolari, Peter Thiel, Matt Dazensein, Adrian 

Grenier sau actrița Julia Sandstrome, acestea sunt numele care au fost confirmate, aceștia au fost prezenți aici 

la Castelul Bran, ne-a spus-o chiar primarul comunei, Cosmin Feroiu, ne-a povestit despre această petrecere 

la care a avut șansa să participe, a spus că a fost un eveniment de vis, ceva ce poate fi cu greu descris în 

cuvinte, a discutat cu cei prezenți acolo, i-au spus că acest oraș este încântător și cu siguranță vor mai reveni. 

Cert este că cei care au fost aici în Bran s-au distrat de minune, am reușit să aflăm și ce au avut la cină ieri… 

În continuare reporterul vorbește despre anumite detalii ale petrecerii și se repetă informațiile din edițiile de știri 

anterioare.    

Decisiv, ora 15.00 

Prezentatoare: Mădălina Mihalache, Cătălina Porumbel, Gina Vacariu, invitat ( în legătură cu tema dată): Daniel 

Cadariu, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.  

S38 Rep.12.57-22.12, sel.15 

Titluri afișate pe ecran: ISTERIE NAȚIONALĂ CU PETRECEREA LUI MUSK DE LA BRAN, CE ȘTIE 

MINISTRUL TURISMULUI, MINISTRULUI TURISMULUI, ANUNȚ ÎN DIRECT: CULISELE 

PETRECERII MILIARDARILOR LUMII, ACUM, ÎN DIRECT: CE CÂȘTIGĂ ROMÂNIA DUPĂ 

PETRECEREA MILIARDARILOR LUMII LA BRAN șamd.   

Discuție cu invitatul Daniel Cadariu pe tema petrecerii de la Castelul Bran. Ministrul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului nici nu confirmă nici nu infirmă venirea lui Elon Musk în România. Pe 

parcursul discuției se derulează imagini cu Castelul Bran, turiști, Elon Musk. 

 

Știri, ora 16.00 

S39 Rep. 12:20-rep.15.16, sel.16 

Este difuzată știrea cu titlurile: ACUM: ROMÂNII LA COADĂ LA CASTELUL BRAN DUPĂ PETRECEREA 

MILIARDARILOR LUMII, ACUM: ROMÂNII VOR SĂ VADĂ LOCUL ÎN CARE MILIARDARII LUMII AU 

FĂCUT PETRECERE, ISTERIE NAȚIONALĂ CU PETRECEREA LUI MUSK DE LA BRAN, CE ȘTIE 

MINISTRUL TURISMULUI.  

Relatări de la Brașov despre ecourile petrecerii de la Bran. Imagini cu Castelul Bran și turiști. Declarații ale 

Ministrului Turismului și Antreprenoriatului ( înregistrare din emisiunea anterioară).  

 

Newshour with CNN, ora 18 
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S40 Rep.11.47-15.03, sel. 18 

Titluri afișate pe ecran: VEDETELE DE LA BRAN, AU PLECAT DE LA CASTEL CU ELICOPTERUL, ELON 

MUSK ȘI ANGELINA JOLIE NU AU FOST ÎN ROMÂNIA ÎN ACEST WEEKEND,  

Prezentatoare: Dezamăgire la final de petrecere la Castelul Bran, la final de petrecere, deși conform surselor 

evenimentul ar fi fost organizat de Elon Musk miliardarul nu a participat. Musk nu a intrat în România în 

această perioadă, o confirmă două surse din Ministerul de Interne. ( pe panou afișat „Elon Musk nu a intrat în 

România”, „Nici Angelina Jolie nu a intrat în România”, OFICIALI MAI) Nici Elon Musk nu a intrat în 

România, nici Angelina Jolie nu a intrat în România, au declarat aceste surse pentru Libertatea. Haideți să 

vedem ce spune unul dintre cei doi români care au avut acces la acest party exclusivist, primarul din Bran care 

le-a spus jurnaliștilor Hot News, citez- „Cu certitudine nu vă pot spune dacă a fost sau nu Elon Musk acolo. Eu 

personal nu l-am văzut dar nu înseamnă că nu putea fi sub o anumită mască”, a declarat acesta ( declarație 

afișată pe panou, în spatele moderatoarei). Haideți să vedem însă cine a fost cu siguranță, pentru că au fost 

filmați și apar în imagini, îl vedem pe Peter Thiel, fondatorul pay Pal, cu o avere de 7 miliarde de dolari, acesta 

a format platforma alături de Elon Musk, apoi soțul lui Matt Dazenstein, Serghei Brin, fondatorul Google și 

Steve Jurvetson, fondatorul Hotmail, în prezent în boardul Space X. Încă așteptăm și alte informații despre 

această petrecere.  

În spatele prezentatoarei se află un panou pe care se află persoanele menționate de moderatoare alături de figura 

lui Elon Musk. Este afișat pe panou INVITAȚII LUI ELON MUSK ÎN ROMÂNIA. 

În continuare este difuzat un material comentarii cu o voce din off și imagini cu cei prezenți la petrecere și 

modul cum au plecat din România. Declarații localnici și turiști, declarații ale primarului de la Bran 

(înregistrare).  

rep.02.15, S40 

Voce din off: Poate din cauza măștii pe care el însuși a purtat-o primarul nu a văzut dacă la petrecere au fost 

Elon Musk și Angelina Jolie, în schimb Poliția de Frontieră a confirmat oficial că cei doi nu au călcat nicio 

secundă pe pământ românesc.  

Cosmin Feroiu, primar: Eu personal nu pot să spun că am văzut pe Elon Musk sau pe Angelina Jolie, nici nu pot 

să spun că nu i-am văzut, pentru că cei care aveau măști pe față sau erau pictați, nu pot să știu, dacă îmi 

permiteți o glumă și dacă era mama la petrecere puteam să trec pe lângă ea și să nu o observ.  

Voce din off: Cei mici se pare că l-au așteptat cel mai mult pe Elon Musk, să vadă un milionar în care și oase. 

(fotografie cu Elon Musk afișată pe ecran) 

Reporter: Știți că a fost Elon Musk pe aici? 

Copii în cor: Daaa. 

Voce din off: Nu, nu a fost, în schimb Elon Musk a intrat într-un nou scandal, după ce a postat o informație 

controversată pe Twitter cu privire la atacul asupra soțului lui Nancy Pelosi, democrații din SUA se tem că o 

dată cu achiziționarea platformei de către Musk, pe Twitter va crește dezinformarea.   

    

Starea națiunii, ora 20.00 

Prezentator știri: Răzvan Dumitrescu 

Rep.02.14-03.22, sel.20 

Titluri afișate pe ecran ( în legătură cu tema dată): PETRECERE LA CASTELUL BRAN FĂRĂ ELON MUSK ȘI 

ANGELINA JOLIE  

Sunt repetate informațiile din edițiile informative anterioare, privind faptul că Elon Musk nu a fost prezent în 

România. Imagini de la petrecere, imagini cu Castelul Bran.  

Dezbatere, cu invitați în studio pe tema Elon Musk 

Moderator: Sabina Iosub, invitați: Adrian Ursu, Mircea Badea, Răzvan Dumitrescu 

Rep. 41.00-50.23, sel. 20 

Titluri afișate pe ecran ( în legătură cu tema dată): FANTOMA LUI ELON MUSK LA CASTELUL BRAN!,  DE 

CE NU A AJUNS MILIARDARUL ÎN ROMÂNIA, discuție despre petrecerea de la Bran și implicațiile ei, imagini 

cu Castelul, imagini cu Elon Musk, imagini cu Twitter se derulează în buclă.  

 

Sinteza Zilei, ora 21.00 

Rep.58.00-5.00, sel. 22 
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Moderator Mihai Gâdea 

Invitat ( de la ora 22.00, în legătură cu tema dată): Dana Budeanu. 

Titluri afișate pe ecran ( în legătură cu tema dată): MUSK ȘI JOLIE NU AU FOST ÎN ROMÂNIA, CINE A AVUT 

INTERESUL DE A INTOXICA?  

Discuție despre cum s-a propagat știrea falsă legată de venirea lui Elon Musk în România. Este redată știrea de la 

PRO TV în legătura cu petrecerea de la castelul Bran și venirea lui Elon Musk în România. (afișat pe ecran 

sursa: PRO TV) 
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CONCLUZII  

ANTENA 3- 30-31.10.2022 – ȘTIRI, DEZBATERI 

Sesizări  Sinteza constatării 

Sesizările nr. 

10.906/1.11.2022 

10.879/31.10.2022 

11.031/3.11.2022 

11.083/5.11.2022 

Pe parcursul zilei de 30.10.2022 pe postul TV Antena 3 s-au difuzat mai multe știri în cuprinsul emisiunilor 

informative și al celor de știri și dezbateri, cu privire la o petrecere de Halloween, ce va avea loc la Castelul Bran, unde 

printre invitați s-ar afla și Elon Musk sau Angelina Jolie. Informațiile s-au repetat din oră în oră, s-au difuzat materiale 

colaj cu imagini și comentarii voce din off, transmisii în direct de la Castelul Bran și Brașov, s-au intervievat localnici, 

turiști, patron restaurant etc. Surse imagini: mediaflux.ro, Instagram, Instagram Anna Lucinska, Bodyhubofficial, 

Instagram/Julia Sandstrome s-au prezentat repetat, împreună cu imaginile de la Castelul Bran și imagini cu Elon Musk 

( fără sursă), imagini cu Angelina Jolie ( fără sursă). De asemenea, s-a făcut referire la o postare de pe Twitter a lui 

Elon Musk.  

Titluri afișate pe ecran pe parcursul zilei ( în legătură cu tema dată): SĂRBĂTOAREA DE HALLOWEEN ADUCE ÎN 

ROMÂNIA CEI MAI BOGAȚI OAMENI DIN LUME, MILIARDARII LUMII, PETRECERE DE HALLOWEEN LA 

CASTELUL BRAN, ELON MUSK, ANGELINA JOLIE, JEFF BEZOS, PETER THIEL, PE LISTA CELOR 

INVITAȚI, PETRECERE DE HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN, ELON MUSK, ANGELINA JOLIE, JEFF 

BEZOS, PETER THIEL, PE LISTA CELOR INVITAȚI,  TOȚI INVITAȚII AU CERUT SĂ SEMNEZE CONTRACTE 

DE CONFIDENȚIALITATE,  DETALII EXCLUSIVE DE LA MEGA-PETRECEREA ORGANIZATĂ LA CASTELUL 

BRAN, MENIUL MILIARDARILOR LUMII: BUNĂTĂȚI TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI, PÂINE ȘI ȚUICĂ, TOȚI 

INVITAȚII AU CERUT SĂ SEMNEZE CONTRACTE DE CONFIDENȚIALITATE, CINE ESTE ROMÂNUL CARE 

PARTICIPĂ LA PETRECEREA MILIARDARILOR. NOI DATE,  CE POSTEAZĂ ELON MUSK DIN ROMÂNIA LA 

PETRECEREA ANULUI, CINE SUNT BOGAȚII CARE AU LUAT PRÂNZUL LA UN RESTAURANT DIN INIMA 

BRAȘOVULUI, CE POSTEAZĂ ELON MUSK DIN ROMÂNIA, CÂTEVA ORE PÂNĂ LA PETRECEREA 

ANULUI, IMAGINI EXCLUSIVE CU PREGĂTIRILE PENTRU PETRECEREA LA CARE VINE ELON MUSK, 

ACUM: UN ELICOPTER SURVOLEAZĂ CASTELUL BRAN, VA VENI ELON MUSK, ACUM: SE ÎNCHID 

PORȚILE CASTELULUI BRAN, 5 ORE PÂNĂ LA PETRECEREA CU ELON MUSK, ACUM: UN ELICOPTER 

SURVOLEAZĂ CASTELUL BRAN, ÎNAINTE DE PETRECERE, ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE PE 

LISTA INVITAȚILOR, IMAGINI CU MILIARDARII LUMII, REUNIȚI ÎN POIANA BRAȘOV, CE POSTEAZĂ ELON 

MUSK DIN ROMÂNIA, 5 ORE PÂNĂ LA PETRECEREA ANULUI, CE AU COMANDAT BOGAȚII LUMII LA MASA 

DE LA RESTAURANTUL DIN INIMA BRAȘOVULUI, PETRECEREA ANULUI, MOTIV DE ENTUZIASM PENTRU 

TURIȘTII VENIȚI LA CASTELUL BRAN, PETRECEREA VIPURILOR, EVENIMENTUL SECOLULUI ÎN 

ROMÂNIA, IMEDIAT! CINE ESTE SINGURUL ROMÂN INVITAT LA PETRECEREA LUI ELON MUSK, 

TRANSMISIUNE SPECIALĂ DE LA CEA MAI TARE PETRECERE DE ȘMECHERI, CEL MAI BOGAT OM DIN 

LUME A ÎNCHIRIAT CASTELUL BRAN! PETRECERE CU MILIARDARI, CINE SUNT BOGAȚII LUMII 

AFLAȚI PE LISTA LUI ELON MUSK LA CASTELUL BRAN, ACUM: MILIARDARII LUMII INVITAȚI DE 

ELON MUSK LA CASTELUL BRAN 

În cadrul emisiunilor, s-au făcut următoarele afirmații de către prezentatori ( exemple): 
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Știri, ora 8 

S2  

Imagini cu Elon Musk – BOGAȚII LUMII PETREC HALLOWEENUL LA CASTELUL BRAN 

Avanpremiera știrilor:  

Andrei Tomescu: Bogații lumii se întâlnesc în România, la castelul Bran, unde vor petrece Halloweenul. Printre 

invitați se numără miliardarul Elon Musk, dar și mari vedete de la Hollywood.   

 

S3 

Prezentator: Halloweenul îi aduce în România pe unii dintre cei mai bogați oameni din lume. Unul dintre fondatorii 

Pay Pal organizează diseară o mare petrecere la Castelul Bran iar pe lista de invitați se află, printre alții, Elon Musk 

actrița Angelina Jolie dar și alte nume cunoscute. Unii dintre invitați au sosit încă de ieri în România, alții vor sosi 

astăzi. Măsurile de securitate sunt excepționale și nimeni nu are voie să se apropie de pensiunea în care sunt cazați 

invitații. Alina Tănase este în direct cu noi… 

Reporter: Bună dimineața Andrei, bun găsit tuturor, este o petrecere privată care va avea loc diseară de Halloween la 

Castelul Bran, o petrecere al cărei organizator ar fi fondatorul Pay pal Peter Thiel care are o avere estimată la 7,8 

milioane de dolari și ar fi ajuns ieri  în țara noastră, conform imaginilor apărute în presă și omul de afaceri Matt 

Danzeinsen, și el un afacerist foarte cunoscut. Astăzi ar trebui să ajungă mai multe vedete în țara noastră, actori, 

oameni de afaceri, spun surse că participă la această petrecere și Elon Musk sau Angelina Jolie. (…) 

 

Știri, ora 10 

S6 

 Prezentator: Halloweenul i-a adus în România pe unii dintre cei mai bogați oameni din lume. Unul dintre fondatorii 

PayPal organizează diseară o mare petrecere la Castelul Bran, iar pe lista de invitați se află miliardarul Elon Musk 

dar și alte nume cunoscute. O parte dintre invitați au ajuns încă de ieri în România, alții vor sosi astăzi. Ovidiu Stan 

este și el acolo, bun găsit Ovidiu, cât de departe sunt ținuți curioșii pentru că sunt și eu curioasă să te întreb dacă ai 

văzut-o pe Angelina Jolie.  

Reporter ( de la Castelul Bran): Bună dimineața Raluca. Nu am văzut încă o vedetă foarte importantă pentru că în 

acest moment măsurile de securitate sunt foarte stricte,(…) da, vin foarte mulți milionari, este anunțată pe surse și 

prezența miliardarului Elon Musk, de asemenea tot pe surse am aflat că este posibil să vină și Angelina Jolie și în 

cursul zilei de ieri au venit cu transport aerian până la București și de la București la Ghimbav cu elicopterele, 

pentru a ajunge în zona aceasta din centrul țării la Bran, mai exact. 

 

Newsmagazine, ora 13 

 S11 

Prezentator, Maria Linda: Iar măsurile de securitate sunt fără precedent. Mai ales că toți invitații au semnat un 

contract de confidențialitate. Un lucru inedit este faptul că miliardarul Elon Musk a angajat un regizor pentru a 

organiza invitaților o experiență Dracula de neuitat.(…) 

 

Știri, ora 14.00 
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S15 

Prezentatoare: Cina exclusivistă a fost motiv de bucurie pentru cel mai bogat om al planetei, Elon Musk a postat pe 

Twitter platformă pe care o și deține, următorul mesaj, citez – Pâinea proaspăt coaptă este o bucurie a vieții -. Iar 

petrecerea de la Castelul Bran a celor mai bogați oameni din toată lumea îi entuziasmează evident pe turiștii din 

Transilvania deopotrivă români și străini stau cu sufletul la gură numai la gândul că ar putea să dea nas în nas cu 

celebrități. 

 

Ediție specială, ora 15.00 

 

rep. 08.28, S17 

Reporter: Dintre musafiri, pe cine ați cunoscut, cu cine v-ați întreținut?  

Patron Restaurant: Am avut la masă cofinanțatorul sau mă rog coproprietarul de la Google, actori, dar nu pot să-i 

spun că-i cunosc…. 

Se revine în studio:  

Maria Linda: Da, lucrurile sunt cât se poate de clare Cătălin, avem și o fotografie, una extrem de interesantă de la 

cină și foarte important de subliniat faptul că sunt tăguite acolo niște persoane despre care am și vorbit despre care 

am și vorbit de altfel în aceste zile și cumva știam că vin, nu aveam certitudinea. E tăguit așa, Peter Theil, 

fondatorul Paypal, Angelina Jolie, este și ea tăguită… 

Cătălin Botezatu: A venit până la urmă?  

Maria Linda: Da, iată, avem imaginea în acest moment și pe ecran. Jeff Bezos de asemenea, da? Cei mai bogați 

oameni ai planetei la aceeași masă cel mai probabil aici în România ( pe ecran este o foto cu o masă pe care sunt 

așezate farfurii cu mâncare, în dreptul lor apar scrise numele Peter Theil,  Angelina Jolie, Jeff Bezos și încă un 

nume ilizibil.)   

 

rep. 10.11, S17 

Prezentatoare: Pregătirile sunt în toi la Castelul Bran acolo unde în această seară la ora 21.00 are loc petrecerea de 

Halloween a celor mai bogați oameni din lume, evenimentul este organizat de unul dintre fondatorii Paypal, iar pe 

lista de invitați s-ar afla și cel mai bogat om al planetei, este vorba de Elon Musk dar și despre celebrități de la 

Hollywood.  

Sunt reluate imagini și materiale din edițiile informative anterioare.  

Maria Linda: Interesant de menționat este faptul că mai toți invitații au semnat un contract de confidențialitate, în 

plus Elon Musk ar fi angajat și un regizor pentru a organiza invitaților o experiență de neuitat acolo la Castelul 

Bran. Tot acolo să știți că se află și colega mea Delia Bulgaru, Delia, bun găsit, care sunt informațiile de acolo?  

 

Știri, ora 18. 

S23 

Maria Coman: În seara aceasta are loc petrecerea la care Elon Musk a invitat câțiva dintre cei mai bogați și 

cunoscuți oameni de pe planetă, actori de renume mondial, artiști dar și investitori în domenii cheie, 

S23, rep.05.25 
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Maria Coman: Acum haideți să vedem ce au mâncat Elon Musk și invitații săi în România, am văzut un scurt 

fragment ceva mai devreme în declarațiile celui care are restaurantul unde au luat prânzul. E 

 

S24  

Maria Coman: Invitații la petrecerea organizată de Elon Musk au început să sosească la cina din această seară, 

vedeți imagini pe care le-au surprins cu puțin timp în urmă cei care se află acolo, costumele sunt cu adevărat 

spectaculoase. Din informațiile pe care le avem până în acest moment la acest eveniment, pentru acest eveniment, 

Elon Musk, spuneam Elon Musk a angajat un regizor special pentru a le oferi invitaților săi o experiență de neuitat 

în România toate momentele despre care s-a aflat în acest moment au fost unele cu adevărat spectaculoase, iar 

acum urmează să se desfășoare cina dinaintea petrecerii din Castelul Bran, sunt aproximativ 200 de persoane din 

ce știam care ar urma să participe la acest eveniment, practic cel mai bogat om al planetei Elon Musk este în acest 

moment în România. Se pare că Angelina Jolie nu participă, deși s-a vorbit foarte mult și în presa română și în 

presa internațională despre prezența ei la acest eveniment. Sunt însă alți oameni la fel de importanți și de 

cunoscuți, unul dintre fondatorii Google, de asemenea fondatorii Pay Pal de asemenea, actori din seriale celebre în 

această perioadă cu toții se află vă spuneam în țara noastră pentru acest eveniment pe care l-a organizat Elon 

Musk. De altfel, Elon Musk spunea încă de acum câteva săptămâni că acest Halloween va fi unul de neuitat, lumea 

a crezut că se referă la altceva, dar iată vorbim despre probabil unul dintre cele mai importante evenimente ale 

planetei în momentul de față – cei mai bogați oameni de pe pământ sunt în Brașov în Bran și se pregătesc pentru 

petrecerea de Halloween, costume cu adevărat spectaculoase, iar imaginile pe care le urmăriți în acest moment sunt 

în direct cu cei care vin să participe la cina festivă. Au mai avut loc astfel de evenimente zilele acestea. Am văzut că 

am fost aseară la o stână și Elon Musk de altfel și posta pe Twitter faptul că pâinea proaspăt coaptă este unul dintre 

cele mai bune și mai savuroase lucruri de mâncat existente. Călugărul cred pe care îl avem în acest moment în 

imagine, vă spuneam și mai devreme că bodyguarzii de la acest eveniment sunt în seara aceasta costumați în călugări 

și iată că se dovedește că informația respectivă este adevărată…cineva care nu vrea să fie văzut de către presă Elle 

Macpherson vă spuneam mai devreme este și ea zilele acestea în țara noastră, s-a plimbat astăzi prin Brașov și a 

postat pe contul ei de Instagram o mulțime de imagini din orașul acela. Imagini vă spuneam în direct de la sosirea 

invitaților la cina pe care a organizat-o Elon Musk în România, este un moment un eveniment care probabil va 

pune Castelul Bran din nou pe harta de interes a celor care vor să vină să viziteze România 

 

Descoperiti, ora 19. 

S25  

Imagini cu un elicopter care survolează zona Castelului Bran pe fond muzical  

Andreea Sava: Un elicopter care survolează cerul orașului Bran deasupra Castelului Bran, veți vedea forțe de 

securitate nemaivăzute în Bran până acum, desfășurate acolo, de ce, pentru că cel mai bogat om al planetei ar da o 

petrecere acolo la Castelul Bran, nu este încă o confirmare oficială că Elon Musk a venit în România însă numărul 

său doi din starlink este în România și această petrecere este organizată cel puțin de compania lui Elon Musk. 

 

În ziua de 31.10.2022 pe postul TV Antena 3, s-au derulat în emisiunile de știri și dezbateri imagini din ziua anterioară 

cu petrecerea de Halloween de la Castelul Bran, începând cu ora 8 se fac precizări cu faptul că Elon Musk și Angelina 
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Jolie nu ar fi fost văzuți la petrecere. Începând cu ora 12.00, se menționează surse din MAI care nu au confirmat 

prezența celor doi în țară. 

 

Titluri pe ecran în legătură cu tema dată: MILIARDARII LUMII, PETRECERE DE HALLOWEEN LA CASTELUL 

BRAN, CE AU COMANDAT BOGAȚII LUMII LA MASA DE LA RESTAURANTUL DIN POIANA BRAȘOVULUI,  A 

ÎNCEPUT PETRECEREA DE HALLOWEEN DATĂ DE MILIARDARII LUMII LA BRAN, CASTELUL BRAN, 

TRANSFORMAT PENTRU PETRECEREA MILIARDARILOR, MĂSURI DE SECURITATE FĂRĂ PRECEDENT 

PENTRU PETRECEREA DE LA BRAN, ELLE MACPHERSON, PE LISTA CELOR INVITAȚI LA BRAN, CINE ESTE 

SINGURUL ROMÂN INVITAT LA PETRECEREA BOGAȚILOR LUMII, ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE PE 

LISTA INVITAȚILOR, MESAJE PENTRU PROTEJAREA PĂDURILOR, PROIECTATE PE CASTEL DE ACTIVIȘTI 

NOI IMAGINI DE LA PETRECEREA BOGAȚILOR LA CASTELUL BRAN, SURSE: ELON MUSK ȘI ANGELINA 

JOLIE NU AU INTRAT ÎN ROMÂNIA, ULTIMELE ORE ÎN ROMÂNIA, INVITAȚII LUI ELON MUSK  

PĂRĂSESC ȚARA NOASTRĂ, SURSE: ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE NU AU INTRAT ÎN ROMÂNIA, 

CE MENIU AU AVUT MILIARDARII LUMII LA STÂNA TURISTICĂ, CE AU COMANDAT BOGAȚII LUMII LA 

MASA DE LA RESTAURANTUL DIN INIMA BRAȘOVULUI, MILIARDARII LUMII, PETRECERE DE HALLOWEEN 

LA CASTELUL BRAN, NOI IMAGINI DE LA PETRECEREA BOGAȚILOR LUMII LA CASTELUL BRAN, 

CASTELUL BRAN TRANSFORMAT PENTRU PETRECEREA MILIARDARILOR, LOCAȚIILE DE LUX DIN ZONA 

TURISTICĂ REZERVATE EXCLUSIV PENTRU MILIARDARI, PRIMARUL DIN BRAN POVESTEȘTE CUM A FOST 

LA MEGA-PETRECEREA MILIARDARILOR, ISTERIE NAȚIONALĂ CU PETRECEREA LUI MUSK DE LA 

BRAN, CE ȘTIE MINISTRUL TURISMULUI, MINISTRULUI TURISMULUI, ANUNȚ ÎN DIRECT: 

CULISELE PETRECERII MILIARDARILOR LUMII, ACUM, ÎN DIRECT: CE CÂȘTIGĂ ROMÂNIA DUPĂ 

PETRECEREA MILIARDARILOR LUMII LA BRAN VEDETELE DE LA BRAN, AU PLECAT DE LA CASTEL CU 

ELICOPTERUL, ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE NU AU FOST ÎN ROMÂNIA ÎN ACEST WEEKEND, 

 

Afirmații făcute de prezentatori pe parcursul emisiunilor, exemple:  

Știri, ora 8.00 

Rep. 03.33, S31 

Prezentator: Și trebuie făcute câteva precizări legate de această petrecere. O să începem cu lista de invitați, care 

potrivit informațiilor apărute în presă ar fi conținut inițial cam 200 de persoane importante, inclusiv Elon Musk și 

Angelina Jolie. Numai că pe ei doi nu i-am văzut nicăieri și conform celor mai noi informații, la petrecere ar fi 

participat doar vreo 140 de persoane. Apoi, cine a organizat această petrecere? S-a spus ba că Elon Musk, ba că un 

alt miliardar fondator al Pay Pal ba chiar s-a scris că a fost organizată cu ocazia zilei de naștere a lui Ken Howery, 

confondator al Pay Pal alături de Elon Musk și fost ambasador al SUA în Suedia în 2019 și 2021, în timpul 

mandatului de președinte al lui Donald Trump, iar Ken Howery este născut pe 4 noiembrie. 

 

Știri, ora 12.00 

 

S35 Rep. 36:50-39.42, sel. 12 

Prezentatoare: Elon Musk sau Angelina Jolie nu au intrat în România, potrivit unor surse cei doi nu apar în 
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documentele Poliției de frontieră între timp însă au apărut noi imagini de la petrecerea de la Castelul Bran la care 

au participat cei mai bogați oameni ai lumii, actori de renume mondial și artiști internațional, haideți să le vedem. 

(…) 

Prezentatoare: Delia Bulgaru colega mea a urmărit evenimentul de la Bran și vine cu toate informațiile, Delia cel mai 

probabil sutele de invitați  se pregătesc de plecare acum fără Elon Musk am văzut și Angelina Jolie, pentru că nu 

există nicio confirmare în momentul acesta că cei doi ar fi fost la această petrecere.  

Newsroom, ora 13.00 

S36  

Prezentator: Doamnelor și domnilor, a fost sau n-a fost Elon Musk în România? românii i-au așteptat în zadar pe 

Elon Musk și Angelina Jolie la poarta castelului. Astăzi avem clar informația că cel mai bogat om de pe planetă și 

cea mai frumoasă actriță nici nu au intrat în România 

 

Newshour with CNN, ora 18.00 

S40  

Prezentatoare: Dezamăgire la final de petrecere la Castelul Bran, la final de petrecere, deși conform surselor 

evenimentul ar fi fost organizat de Elon Musk miliardarul nu a participat. Musk nu a intrat în România în această 

perioadă, o confirmă două surse din Ministerul de Interne. 

Observații: Titlurile afișate pe ecran nu corespund cu informațiile oferite de prezentatori. Au fost intercalate imagini de 

la petrecerea de Halloween de la Castelul Bran, cu imagini cu Elon Musk sau Angelina Jolie fără o sursă precizată.  
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