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Program: Observator 
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Nr. sesizării: 
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Monitorizare:  

 

 

SESIZĂRI 

Sesizarea nr. 10906/01.11.2022 

Conținut: Buna ziua, 

domnule vicepreședinte. 

Vă rog să solicitați efectuarea unei monitorizări de linie pentru principalele posturi de televiziune generaliste si 

de stiri pentru programele în care au făcut referiri la prezenta 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, B1TV, 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. 

Vă nulțumesc 

 

Sesizarea nr. 11083/05.11.2022 

Post: PROTV, ROMANIATV, KANAL D, PRIMA TV, TVR 1 ETC. 

Emisiune: IN PRINCIPAL STIRILE DE LA ORA 7 

Data: 31.10.2022 

Ora: 19:00:00  

Conținut: RECLAM pentru falsa informare a publicului cu stirea cu ''vizita'' lui Elon Musk al castelul Bran. Va 

rog sanctionati toate televiziunile care au participat in aceasta mascarada. 

Sesizarea nr. 10885/31.10.2022 

Post: Antena 1 

Emisiune: Observator 

Data: 30.10.2022 

Ora: 19:00:00 

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

nu a fost în România; nici el, nici Angelina Jolie. Trebuie sancționate toate emisiunile unde s-a spus, s-a dezbătut 

și prezentat știrea că Musk a venit, a făcut, s-a îmbrăcat, a transmis; toate au înșelat publicul! 

Sesizarea nr. 11031/03.11.2022 

Conținut: Bună, 

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 
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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 ce care urmăresc aceste posturile. Dumneavoastră, prin calitatea pe care 

o aveți, puteți și trebuie să interveniți, luând măsuri în conformitate cu legile în vigoare. 

Cu deosebită considerație 

 

CONSTATĂRI 

Conform sesizărilor transmise de petenți, au fost monitorizate edițiile informative difuzate de postul Antena 1, în 

datele de 30.10.2022 și 31.10.2022, privind participarea lui Elon Musk (director general Tesla) și a Angelinei Jolie 

(actriță) la petrecerea  organizată cu ocazia sărbătoririi Halloween, la Castelul Bran din România. Subiectul a fost 

discutat în următoarele ediții informative:    

                                                                                     

30.10.2022 

 

Observator, intervalul orar:  06:00-07:00  

 

Prezentatori: Mihai Jurcă și Mihaela Călin. 

 

Titluri: BOGAȚII LUMII, DE HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN; VARA DIN MIJLOCUL TOAMNEI. 

 

S1(Rep.06:25-10:05, Sel.6) Mihai Jurcă, prezentator: Mare atenție la știrea următoare! Elon Musk fondatorul 

Tesla, alți magnați din industria tech, alături de celebrități, precum Angelina Jolie, sunt așteptați la Castelul 

Bran da, la  Castelul Bran la noi în țară, la o petrecere de Haloween.  

Mihaela Călin, prezentatoare: Cum mulți dintre invitați au ajuns de ieri în România, din câte se pare, ziua s-a 

încheiat cu cină la stână turistică, unde oaspeții s-au bucurat de program artistic, mâncare tradițională și un 

mare  foc de tabără. 

Mihai Jurcă: Da și astăzi teoretic, ar trebui să fie marea petrecere de la Castelul Bran. 

Voce de off: În așteptarea marii petreceri monstru de Haloween, cei mai bogați oameni ai lumii, s-au strâns 

aseară în cadrul tradițional la o stână. În jurul unui foc de tabără, invitații au urmărit jocul urșilor, obicei 

specific sărbătorilor de iarnă. Chiar și fanii au venit la petrecere în căutarea lui Elon Musk. 

Persoană: După aia, când am văzut tweet-ul ăsta cu pâinea caldă, urcat în mașină și am venit încoace.    

Voce de off: Distracția vedetelor s-a încheiat cu un foc de artificii. Mulți dintre invitați au venit de ieri în 

așteptarea marii petreceri de la Bran, iar unii au postat deja pe rețele de socializare primele impresii despre 

România. Actrița de origine suedeză Julia Sandstrom a pus pe Instagram sâmbătă seara o filmare din elicopter 

în care se poate vedea Castelul Bran. Primele informații despre petrecerea bogaților au apărut în mai multe 

publicații online. Cel care ar fi închiriat castelul este chiar magnatul american Peter Thiel, fondatorul PayPal 

care a ajuns pe aeroportul Băneasa însoțit de partenerul lui, miliardarul Matt Danzeisen. Locațiile de lux din 

zona turistică au fost rezervate exclusiv pentru ei. În total în jur 300 de miliardari ai lumii, staruri de cinema și 

magnați din industria tech vor petrece Halloween-ul la noi. La eveniment ar fi primit invitație și Elon Musk, cel 

mai bogat om al planetei. Miliardarul este recunoscut ca fiind un iubitor al mitologiei vampirilor, după o postare 

pe care a făcut-o acum doi ani pe Tweeter în care glumea de fapt că el ar fi un vampir de 3000 de ani. La petrecere 

este așteptată inclusiv Angelina Jolie, pentru care Musk ar avea o pasiune de mai mulți ani. 

Reporter: Castelul Bran a fost din totdeauna simbolul petrecerilor de Halloween. Iată că după doi ani de pandemie 

bogații lumii se adună în acest loc pentru a marca Halloween-ul. Petrecerile sunt organizate la casa de ceai și la 

corturile din spatele meu.  

Voce de off: De întregul circuit secret al oaspeților s-a ocupat o firmă de pază din Suedia, în colaborare cu o 

companie românească. Douăzeci 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. Bogații lumii 

ar fi închiriat toate elicopterele din București şi Constanţa pentru a ajunge la Braşov. Unii dintre ei au venit 

însoțiți de staff-ul lor, inclusiv chefi şi makeup artişti pentru a-i deghiza la petrecerea de Haloween. Indiferent de 

preparatele sofisticate din meniu, starurile şi miliardarii lumii ar fi cerut ca din meniu să nu cumva să lipsească 

tradiţionalul hotdog.  
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Mihaela Călin: Adevărul e că dacă ești cel mai bogat om al lumii și chiar vrei să ai o super petrecere de Halloween, 

cred că nu există o locație mai bună decât Castelul Bran, al contelui Dracula, adică! 

Mihai Jurcă: Și dacă vrei să fii excentric așa până la capăt, să te duci cu mașina pe drumul național 1, până la 

Bran, aia e, aia este șmecheria maximă. 

Mihaela Călin: Asta era, provocare! 

Mihai Jurcă: Că așa cu elicopterul, știi cum e ajungi. Oricum, e bine că au venit. 

Mihaela Călin: Foarte bine că au venit! Sigur! 

Pe parcursul difuzării știrii, au fost difuzate următoarele imagini: 

- fotografii și/sau imagini video cu: Angelina Jolie; Elon Musk, de la diferite evenimente; 

- imagini video din cadrul petrecerii organizate în România. 

 

În cadrul emisiuni de știri Observator, difuzat în intervalul orar 07.00-08:00 și 08:00-09:00, a fost prezenta o știre 

cu același conținut fiind realizate selecții S2(08:15-11:21, Sel.7) și S3(11:17-14:29, Sel.8) fără transcript. 

 

Observator orar 13:00-14:00 

 

Prezentatori:. Laura Nureldin. 

 

Titluri: MASCA LUI MUSK LA PETRECEREA DIN ROMÂNIA; MUSK A INVITAT MILIARDARI LA BRUNCH 

ÎN ROMÂNIA; BOGAȚII LUMII PETREC DE HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN; MILIARDARII LUI MUSK 

SE PREGĂTESC DE PARTY LA BRAN;  

 

S4(Rep.00:32-07:10, Sel.13) Laura Nureldin, prezentatoare: Ochii întregii planete sunt ațintiți acum spre 

România. Astăzi are loc la Bran petrecerea de Halloween, pentru care Elon Musk a închiria castelul lui 

Dracula. Are invitați fabuloși! Angelina Jolie, fondatorii Google și PayPal și plus mulți alți miliardari. 

Reporterii Observator, Bianca Iacob și Claudiu Loghin sunt acum la Bran, respectiv Brașov și știu fiecare pas 

pe care l-au făcut VIP-urile în România și mai ales ce planuri au în orele următoare. Mai întâi mergem la 

Brașov, acolo unde oaspeții lui Musk au fost invitați la brunch, la un restaurant celebru din oraș. Claudiu 

Loghin este pe urmele miliardarilor. Bună ziua Claudiu, ce ai aflat? 

Claudiu Loghin, reporter: Bun găsit! Este o masă care cumva reunește micul dejun și prânzul, se desfășoară la 

restaurantul din spatele meu, suntem în centrul istoric al Municipiului Brașov. Totul a început aici în jurul orei 

11 și 30 de minute și vă pot spune că o parte dintre, o parte dintre invitați au solicitat meniuri speciale. În sensul 

de meniuri din care să lipsească alergenii. Este în plină desfășurare întâlnirea de aici de la restaurant. Am văzut 

spre exemplu, că o parte dintre oaspeți au luat lecții de lupte cu săbiile de membri unei formații de muzică 

medievală din Timișoara, membri formației care au asigurat și ambianța momentului în care invitații au sosit aici 

la restaurantul din centrul Brașovului. Printre invitați, i-am recunoscut spre exemplu  pe Peter Thiel, fondatorul 

PayPal  și pe partenerul său de viață. Cum spuneam, întâlnirea este în plină desfășurare. Nu este prima din ciclul 

serbărilor, din ciclul petrecerilor de Halloween. Vă invit să vedem cum a fost ieri seară la petrecerea desfășurată 

la un restaurant din așa numită Poiană Mică, situată între Brașov și stațiunea Poiana Brașov.     

(Rep. 01:57-03:36, Sel.4)Voce de off: În așteptarea marii petreceri monstru de Haloween, cei mai bogați 

oameni, s-au strâns aseară în cadrul tradițional la o stână. În jurul unui foc de tabără, invitații au urmărit 

jocul urșilor, obicei specific sărbătorilor de iarnă. Chiar și fanii au venit la petrecere în căutarea lui Elon Musk. 

Persoană: După aia, când am văzut tweet-ul ăsta cu pâinea caldă, urcat în mașină și am venit încoace.    

Voce de off: Distracția vedetelor s-a încheiat cu un foc de artificii. Mulți dintre invitați au venit de ieri în 

așteptarea marii petreceri de la Bran, iar unii deja au postat pe rețele de socializare primele impresii despre 

România. Actrița de origine suedeză Julia Sandstrom a pus pe Instagram sâmbătă seara o filmare din elicopter 

în care se poate vedea Castelul Bran. Primele informații despre petrecerea bogaților au apărut în mai multe 

publicații online. Cel care ar fi închiriat castelul este chiar magnatul american Peter Thiel, fondatorul PayPal 

care a ajuns pe aeroportul Băneasa însoțit de partenerul lui miliardarul Matt Danzeisen. Locațiile de lux din 

zona turistică au fost rezervate exclusiv pentru ei. În total în jur 300 de miliardari ai lumii, staruri de cinema 

și magnați din industria tech vor petrece Halloween-ul la noi. La eveniment ar fi primit invitație și Elon Musk, 

cel mai bogat om al planetei. Miliardarul este recunoscut ca fiind un iubitor al mitologiei vampirilor, după o 
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postare pe care a făcut-o acum doi ani pe Tweeter în care glumea de fapt că el ar fi un vampir de 3000 de ani. 

La petrecere este așteptată inclusiv Angelina Jolie, pentru care Musk ar avea o pasiune de mai mulți ani. 

(Rep.03:37-06:38, S4) Claudiu Loghin, reporter: Castelul Bran a fost din totdeauna simbolul petrecerilor de 

Halloween. Iată că după doi ani de pandemie bogații lumii se adună în acest loc pentru a marca Halloween-ul. 

Petrecerile sunt organizate la casa de ceai și la corturile din spatele meu.  

Voce de off: De întregul circuit secret al oaspeților s-a ocupat o firmă de pază din Suedia, în colaborare cu o 

companie românească. Douăzeci 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. Bogații lumii 

ar fi închiriat toate elicopterele din București şi Constanța pentru a ajunge la Braşov. Unii dintre ei au venit 

însoțiți de staff-ul lor, inclusiv chefi şi makeup artişti pentru a-i deghiza la petrecerea de Halloween. Indiferent 

de preparatele sofisticate din meniu, starurile şi miliardarii lumii ar fi cerut ca din meniu să nu cumva să lipsească 

tradiționalul hotdog.  

(Rep.04:42, S4)Laura Nureldin: Peste câteva ore, miliardarii invitați de Elon Musk în România, se mută la 

Castelul Bran pentru o petrecere unică de Halloween. Evenimentul înconjurat de discreție și de zeci de 

bodyguarzi, așa cum ați auzit, ar avea aproape 150 de participanți. Bianca Iacob este la castelul considerat de 

mulți, al lui Dracula. Bună ziua Bianca! Spune-mi când ar trebui să înceapă această petrecere? 

Bianca Iacob, reporter: Bună ziua Laura, după ora 18 ar trebui să înceapă petrecerea aici la Castelul Bran, pentru 

că în curând, undeva la ora 16, accesul pentru public va fi restricționat la castel și vor începe pregătirile pentru 

petrecerea de diseară, între ora 17 și ora 18, ar urma să sosească invitații aici la Castelul Bran. Din informațiile 

pe care le avem noi, potrivit surselor Observator, castelul ar fi închiriat până la ora 4:00 dimineața. O petrece, 

așa cum ai spus și tu Laura, ținută cu foarte multă discreție. Înțelegem din surle noastre, din informațiile surselor 

noastre că este un, o petrecere de la care nu va lipsi hotdog-ul. Va fi un hotdog party și mult vin. Vor fi atât în 

interiorul castelului, cât și în exterior și mai zic încă odată foarte multă discreție, nu vor fi nici foarte multe 

persoane din exterior, în interiorul castelului prezente la această petrecere. Vor fi undeva la 3 persoane, care să 

știe engleză și să, cam atât. Nimic mai mult din exterior. Sunt închiriate foarte multe cabane de lux aici în Bran, 

la care sunt cazate vedetele și cei mai bogați oameni ai lumii. Și ar urma, înainte de petrecerea de la castel, să 

mai aibă parte de o cină, aici în Bran. Noi rămânem la Bran și revenim la jurnalul orei 19 cu mai multe informații. 

Laura! 

Laura Nurendin: Bianca îți mulțumesc!     

 

Pe parcursul difuzării știrii, au fost difuzate următoarele imagini: 

- fotografii și/sau imagini video cu: Angelina Jolie; Elon Musk, Peter Thiel de la diferite evenimente; 

- imagini video din cadrul petrecerii organizate în România. 

- imagini cu zone pietonale din localitatea Bran, dar și cu castelul Bran. 

 

Observator ora 19:00-20:00  

 

Prezentatori: Irina Ursu 

 

Titluri: VEDETE ȘI MILIARDARI, LA MASA LUI DRACULA; CUM SE PREGĂTESC INVITAȚII LUI MUSK DE 

PETRECEREA-MONSTRU;  

 

S5.1( Rep.57:59-59:59, Sel.18) Irina Ursu, prezentatoare: După ce au ajuns în cel mai mare secret în România, 

astăzi vedetele și miliardarii, invitați de Elon Musk la petrecerea de Halloween de la Castelul Bran, s-au arătat 

relaxați la lumina zilei. Printre ei, fotomodelul El Mekfirson, fondatorul PayPal și alți actori magnați din 

industria tech au luat prânzul într-un restaurant celebru din centrul Brașovului și s-au lăsat fotografiați de 

turiști.  

Voce de off: Relaxați și îmbrăcați comod, fondatorul PayPal și partenerul lui, miliardarul Matt Danzeisen  s-au 

plimbat în văzul lumii pe străzile din Brașov. Au ajuns în România în cel mai mare secret, dar acum au luat 

prânzul în centrul orașului la un restaurant celebru. Pentru siguranță au fost păziți de un bodyguard român, dar 

și de propriul agent de pază, care părea pregătit de orice, la spate i se întrezărea o armă. Ca pe Catwalk la 

prânzul organizat în centrul orașului și-au făcut apariția și El Mekfirson, fotomodel celebru, supranumit ''the 

body''. A devenit cunoscută în toată lumea în urma aparițiilor din reviste și filme. De când a ajuns în România a 



Pagina 5/14 

 

postat mai multe imagini pe Instagram, în timp ce descoperă Brașovul. Oameni de afaceri, avocați, antreprenori, 

dar și vedete internaționale au intrat în restaurant acompaniați de muzică medievală. 

Reporter: Ce i-ați învățat pe invitați? 

Artist medieval: Luptă scenică și unii chiar au știut. 

Reporter: Pentru o parte din invitați au fost pregătite meniuri speciale, fără alergeni, iar toată întâlnirea a fost 

condimentată cu lecții de sabie, luate de invitați de membri unei formații de muzică medievală din Timișoara. 

Voce de off: Meniul a fost pentru toate gusturile. Un bufet suedez cu mix-uri de salamuri și brânzeturi, legume la 

grătar, antricot, dar și creveți, dar nu pentru toate buzunarele. 

 

S5.2(Rep. 00:00-06:46, Sel. 19) Voce de off: Ar fi costat între 75 și 100 de euro de persoană. 

Laurențiu Iordache, șef de restaurant: Foarte mult au mers pastele, pastele cele gătite în roata de parmezan. În 

general au fost foarte mulți vegetarieni, vegani, raw-vegani. Foarte bine a mers, pe partea de desert am avut  

crostată cu caise, am avut macarons, iar la partea de băuturi am avut un, un bar detox, da, cu shot-uri de chimbir, 

cu lime și ananas. 

Invitat la restaurant/petrecere: Iubesc România!  Pentru că România este minunată, oamenii sunt minunați! Și 

suntem foarte încântați să fim aici. 

Reporter: Ce spuneți despre meniu? 

Invitat la restaurant/petrecere: Frumos! Încântat de cunoștință.  

Voce de off: Pentru mulți trecători a fost o provocare să recunoască vedetele venite la prânz.  

Reporter: Ați făcut poze nu? 

Persoană 1: Da, am făcut câteva poze! 

Reporter: Ați recunoscut pe cineva dumneavoastră? 

Persoană 1:  Deocamdată nu, însă mai așteptăm! 

Persoană 2: Mi se pare o idee super frumoasă, că se promovează cultura în România și mâncarea tradițională. 

(Rep. 00:54, Sel.5.2)Voce de off: La Ghimbav, lângă Brașov, elicopterele au aterizat toată ziua, semn că invitații 

cu ștaif au continuat să vină pentru marea petrecere din această seară de la Castelul Bran. Aseară însă a fost 

un antrenament pentru ce va veni, petrecerea dinaintea marelui party de Halloween s-a ținut la o stână turistică 

din Poiana Brașov. Decorul și ținutele au fost inspirate din serialul Game of Thrones. Drumul care duce spre 

restaurant a fost luminat cu făclii, iar din interior se auzeau tobe și zgomote misterioase ca într-un film de 

groază. Invitații s-au strâns și în jurul unui foc de tabără și s-au bucurat de dansuri populare românești. Stele 

de la Hollywood au strălucit printre invitaţi. Adrian Grenier din Entourage, Jordan Roemmele şi Gillian Jacobs 

din Walk of Shame au avut costume spectaculoase. Printre puţinii români prezenţi la eveniment ar fi fost şi 

Ovidiu Toma, CEO-ul CryptoDATA, o companie românească de securitatea cibernetică, telecomunicaţii 

criptate şi inteligenţă artificială. Gazdele de la noi i-ar fi aşteptat pe bogaţii lumii cu pâine şi sare. Lucru extrem 

de apreciat de bogaţii Planetei. O postare pe Twitter a lui Elon Musk, cu mesajul "Pâinea proaspăt coaptă şi 

produsele de patiserie sunt unele dintre marile bucurii ale vieţii", ar fi fi una dintre puţinele confirmări că 

fondatorul Tesla s-ar afla în Poiana Braşov. Fanilor nu le-a trebuit mai mult de acest indiciu. 

(Rep.02:49-06:54, Sel.5.2)Persoană: După aia când am văzut tweetul ăsta cu pâinea caldă, m-am urcat în maşină 

şi am venit încoace. Orice îşi pune în cap realizează ceea ce pe mine mă motivează şi asta vreau să fac şi eu în 

viaţă pentru că nu avem limite.  

Voce de off: Un lucru este cert, Elon Musk are o singură preocupare: noua jucărie cumpărată, rețeaua socială 

Twitter. Va veni sau nu miliardarul la petrecerea de groază organizată în Casa lui Dracula? Este încă un mister, 

dar poate deveni o surpriză aşteptată de toată lumea. Oricum ar fi, Braşovul şi pensiunile din zona turistică arată 

ca nişte fortăreţe pline de secrete unde ajung maşini cu oaspeţi misterioşi. Vizita oamenilor ale căror averi bat 

PIB-ul României de câteva ori ar putea fi o şansă pentru turismul românesc. 

Răzvan Pascu, consultant în turism: Elon Musk, cel mai bogat, dar și cel mai influent om al Planetei ajunge în 

România. Și gândiți-vă că o postare de la el, ar face cât toate campaniile de promovare de până acum şi ar face 

ca lumea să audă despre România milioane, miliarde de oameni de pe planetă. În condiţiile astea noi nu facem 

nimic. Dacă aş fi chiar şi ministrul Turismului aş gândi o chestie crazy, nebună, aşa cum îi place lui Elon Musk. 

Pe oamenii ăştia trebuie să îi surprinzi cu ceva.  

Voce de off: Distracția miliardarilor lumii este în continuare înconjurată de zvonuri și diversiuni, ca într-o 

adevărată poveste de Halloween.  
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(Rep.04;04, Sel.5.2)Irina Ursu, prezentatoare: Costumați în cele mai înfiorătoare și grandioase costume gândite 

în detaliu, miliardarii și vedetele lumii fac ultimele pregătiri pentru seara cea mare, petrecerea de Halloween, 

organizată de Elon Musk. Bianca Iacob este la Bran și ne spune cum se pregătesc invitații lui Dracula. Bianca, 

unde sunt ei acum? 

Bianca Iacob, reporter: Bună seara Irina! Sunt la un restaurant în stațiunea Bran, sosesc aici invitații, vedeți în 

imagini, van-urile care intră rând pe rând în locația din spatele meu, pentru că până acum intrarea era un pic 

mai sus. A fost pus un gard de protecție. Noi am fost aici și pe zi, gardul a fost montat undeva spre seară, ca să 

nu putem vedea în interior. Sunt măsuri de securitate ridicate, așa cum era de așteptat. O firmă privată asigură 

paza aici în zonă. Iar accesul este total restricționat, așa că ce putem vedea, vedem de aici la distanță. Au venit 

destui invitați până la această oră, începând cu 18:20, van-urile au început să sosească aici, au coborât rând pe 

rând și merg la cină, o cină care va dura undeva până în jurul orei 21:00, atunci când vor merge pentru petrecere 

la Castelul Bran. O petrecere hotdog party, din ce înțelegem noi, potrivit informațiilor obținute pe surse. În 

interior s-a lucrat destul de mult astăzi aici la restaurant pentru amenajare, tematica evident este una de 

Halloween, cu nuanțe aurii, dacă pute să spunem așa, pentru că, atât draperiile, cât și tacâmurile sunt aurii. Vin 

în continuare mașini pe acest drum de țară prăfuit. Nu îi lasă să coboare aici la noi, puteți vedea, sunt costumați, 

e o doamnă costumată. Și vedeți vorbesc, vorbesc, probabil să le dea accesul înăuntru. Au făcut aceste modificări 

pentru că este presa aici și pentru că s-au aflat informații despre evenimentul celor mai bogați oameni ai lumii și 

al vedetelor de la Hollywood. Apropo de vedete de la Hollywood, l-am văzut ceva mai devreme pe actorul Grenier 

care a coborât din mașină și a făcut chiar un selfie cu unul dintre angajații de aici, care asigurau paza. Sunt 

destul de mulți oameni curioși să vadă vedetele lumii. Sunt și doi tineri care au venit aici cu un mesaj pe pancartă 

să i-o dea lui Elon Musk, să îi sponsorizeze pentru o aplicație. Sunt și protestatari pe de altă parte, astăzi am văzut 

la Castelul Bran. Oricum este un eveniment inedit, noi revenim în Observator cu imagini și cu informații de aici 

de la Bran, de la mega petrecerea miliardarilor. Irina!  

 

Pe parcursul difuzării știrii, au fost difuzate următoarele imagini: 

- fotografii și/sau imagini video cu: Angelina Jolie; Elon Musk, Peter Thiel de la diferite evenimente; 

- imagini video din cadrul petrecerii organizate în România. 

- imagini cu zone pietonale din localitatea Bran, dar și cu castelul Bran. 

- imagini cu preparatele culinare servite de invitați. 

 

 

Observator, intervalul orar:  19:00-20:00 

 

Prezentatori: Irina Ursu 

 

Titluri: MILIARDARII LUI MUSK BÂNTUIE CASTELUL BRAN DE HALLOWEEN. 

 

S6( Rep. 35:09-36:52, Sel.19) Irina Ursu, prezentatoare: În scurt timp va începe mega petrecerea de Halloween 

de la Castelul Bran. Vedetele și miliardarii invitați de Elon Musk, cel mai bogat om din lume, urmează să 

sosească la eveniment. Aproape 150 de oaspeți sunt așteptați să se distreze toată noaptea în Castelul lui Dracula. 

Claudiu Lovin se află și el acolo. Bună seara Claudiu! A venit Elon Musk sau în apropiere de miezul nopții va 

ajunge acolo?  

Claudiu Lovin, reporter: Bună seara! Ceva mai devreme de miezul nopții, este așteptat peste mai puțin de două 

ceasuri, căci din informațiile pe care le avem, în jurul orei 21:00 va începe această petrecere. Vă pot spune că 

am văzut câțiva dintre cei care vor fi artiști în momentele speciale ale acestei petreceri. Zori hai să ne dăm un pic 

te rog frumos, pentru că tocmai iese o mașină! Spuneam, că am reușit să aflăm că printre cei participanți, 

distribuiți în acest spectacol sunt și membri unei trupe de reconstituire istorică din Pitești, Județul Argeș. Trebuie 

spus că de două zile Branul este un adevărat furnicar, este foarte multă lume aici. Au fost locuri de cazare 

rezervate încă din vară pentru acest moment, pentru participanții la acest moment. Sunt locuri de cazare dintre 

cele mai pretențioase din Bran și nu numai din Bran, inclusiv din Râșnov, sau din Brașov. Au fost foarte multe 

locuri de cazare rezervate. Nu trebuie să ascundem nici faptul că, vestea că, astfel de personalități sunt de 

Halloween, aici la Bran, a adus, iată, foarte multă lume și asta doar în ultimele două zile. Noi rămânem la poarta 
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castelului pentru a urmări momentele speciale și bineînțeles, peste mai puțin de două ceasuri, cum spuneam, 

sosirea invitaților. 

Irina Ursu, prezentatoare: Claudiu mulțumim! De la 19:45, Camelia Bălțoi ne aduce cele mai noi știri din sport. 

 Pe parcursul difuzării știrii, au fost difuzate următoarele imagini: 

- fotografii și/sau imagini video cu: Angelina Jolie; Elon Musk, Peter Thiel de la diferite evenimente; 

- imagini video din cadrul petrecerii organizate în România. 

- imagini cu zone pietonale din localitatea Bran, dar și cu castelul Bran. 

- imagini cu preparatele culinare servite de invitați. 

 

                                                                            31.10.2022 

Observator, intervalul orar:  06:00-07:00  

 

Prezentatori: Bogdan Alecsandru și Iuliana Pepene. 

 

Titluri: HALLOWEEN ÎN CASA LUI DRACULA, CU VEDETE ȘI MILIARDARI;  

 

S7.1(rep. 59:52- 59:59, Sel. 5) Iuliana Pepene, prezentatoare: Vedetele și miliardarii invitați de Elon Musk la 

petrecerea de Halloween de la Castelul Bran, au avut parte de o noapte de pomină, vedetele  au strălucit în cele 

mai spectaculoase ținute, unele elegante și maiestuoase, iar altele de-a dreptul înfricoșătoare.  

Bogdan Alecsandru, prezentator: Printre invitați s-a aflat și fotomodelul  El Mekfirson petrecerea de Halloween 

de la Castelul Bran, s-au arătat relaxați la lumina zilei. Printre ei, fotomodelul El Mekfirson, fondatorul PayPal, 

miliardarul Matt Danzeisen  și alți actori magnați din industria tech. 

 

S7.2(Rep.00:00-03:54, Sel.6) Voce de off: Seara început cu o cină la un cunoscut restaurant din zonă. După 

ce au savurat preparatele atent pregătite pentru musafirii de vază, vedetele s-au îndreptat către Castelul Bran. 

Zeci de limuzine și mașini de lux au făcut coadă în fața castelului. Acolo, un număr impresionant de forțe de 

ordine, s-au ocupat de siguranța invitaților. 

Claudiu Loghin, reporter: Numărul mașinilor cu care sosesc invitații este atât de mare, încât drumul național 

73 este blocat, chiar în spatele meu, pentru că parcarea interioară a castelului s-a umplut.  

Voce de off: În jurul orei 21:00 s-a dat startul celei mai mari petreceri de Halloween din țară, unde invitații și-

au etalat costumele, unele elegante, altele de-a dreptul înfricoșătoare. Invitații au fost întâmpinați la poartă de 

zeci de fani care abia așteptau să facă poze cu ei. Unii dintre ei, însă nu au reușit să recunoască vreo vedetă. 

Persoană1 : Nu, sincer nu, adică din actorii pe care îi știu eu nu am văzut pe nimeni. 

Reporter: Dar fotografii ați apucat să faceți? 

Persoană 1: Da! Da! 

Reporter: Ați recunoscut pe cineva? 

Persoană 2: Nu știu. Am văzut la știri că Elon Musk e aici și am venit și eu acum. 

Reporter: Ai reușit să vezi pe cineva? 

Persoană 2: Nu. N-am văzut pe nimeni din mașini, pentru că au geamuri fumurii. 

Voce de off: Starurile de la Hollywood au Strălucit printre invitați. Adrian Grenier din Entourage, Jordan 

Roemmele şi Gillian Jacobs din Walk of Shame au avut costume spectaculoase. Evenimentul grandios a fost și 

o oportunitate pentru mai multe organizații să își facă auzite cauzele. Pentru asta au proiectat pe Castelul 

Bramn diverse mesaje, în speranța că ele vor fi văzute de către miliardarii lumii.  

Laura Bonciu, purtător de cuvânt Greenpeace: Pentru că aici vin niște oameni foarte puternici, vrem să fie atenți 

și poate să aibă o voce, sau poate să facă mai mult în lupta noastră de a salva Carpații, care din păcate au sub 

2% zonă strict protejată.  

Voce de off: Gazdele de la noi i-ar fi așteptat pe bogații lumii cu pâine și sare, lucru extrem de apreciat de bogații 

Planetei.  O postare pe Twitter a lui Elon Musk cu mesajul ''Pâinea prospăt coaptă și produsele de patiserie sunt 

unele dintre marile bucurii ale vieții'', ar fi una dintre puținele confirmări că fondatorul Tesla s-ar afla în Poiana 

Brașov. În jurul orei 4:00 dimineața, după mai bine de opt ore de distracție, petrecerea s-a terminat, iar invitații 

au părăsit curtea castelului, de data aceasta fără bodyguarzi.  

Reporter: Cum a fost? 

Persoană: A fost minunat!  
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(Rep.02:46, Sel.6)Voce de off: Organizatorii au cerut discreție maximă, tocmai de aceea prezența lui Elon 

Musk în România nu a fost confirmată, chiar dacă acesta se află pe lista de invitați. Castelul Bran a fost 

închiriat de către prietenul său Peter Thiel, fondatorul PayPal , care a ajuns alături de miliardarul Matt 

Danzeisen încă din noapte de vineri spre sâmbătă, pentru a se asigura că totul este pus la punct. Vizita 

oamenilor a căror averi bat PIB-ul României de câteva ori, ar putea fi o șansă pentru turismul românesc.        

Răzvan Pascu, consultant în turism: Elon Musk, cel mai bogat, dar și cel mai influent om al Planetei ajunge în 

România. Și gândiți-vă că o postare de la el, ar face cât toate campaniile de promovare de până acum şi ar face 

ca lumea să audă despre România milioane, miliarde de oameni de pe planetă. În condiţiile astea noi nu facem 

nimic. Dacă aş fi chiar şi ministrul Turismului aş gândi o chestie crazy, o chestie nebună, așa cum îi place lui 

Elon Musk. Pe oamenii ăştia trebuie să îi surprinzi cu ceva.  

Voce de off: Castelul Bran este asociat cu povestea lui Dracula și a mai fost închiriat în trecut pentru petreceri 

tematice de Halloween cu zombi și vampiri.  

Pe parcursul difuzării știrii, au fost difuzate următoarele imagini: 

- fotografii și/sau imagini video cu: Angelina Jolie; Elon Musk, Peter Thiel de la diferite evenimente; 

- imagini video din cadrul petrecerii organizate în România. 

- imagini cu persoanele ce au participat la petrecere, costumate în prințese și vampiri. 

 

 

Observator, intervalul orar: 12:00-13:00 

 

Prezentatori: Andreea Țopan, Olivia Păunescu și Valentin Butnaru 

 

Titluri: HALLOWEEN ÎN CASA LUI DRACULA, CU VEDETE ȘI MILIARDARI; ELON MUSK PIERDUT 

PRINTRE MĂȘTI; PETRECERE DE MILIOANE ÎN ȚINUTUL LUI DRACULA; SEARĂ MAGICĂ, DE 

HALLOWEEN:,,ÎNFRICOȘĂTOR'',DAR DISTRACTIV;  

 

S8(Rep. 04:55-09:24, Sel.12) Andreea Țopan, prezentatoare: Toți ochii au fost ațintiți seara trecută la televizor, 

pe Instagram sau pe Tweeter în speranța că vom afla câteva detalii din interiorul celei mai mari petreceri de 

Halloween organizate în România. 

Olivia Păunescu, prezentatoare : Unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii, vedete de la Hollywood, miliardari 

și magnați din industria tech, cu toții au vrut să petreacă noaptea de Halloween cât mai autentic. Și unde puteau 

face acest lucru, dacă nu în ținutul lui Dracula, la ca Castelul Bran.  

Valentin Butnaru, prezentator: Vedetele și-au etalat cele mai spectaculoase ținute pentru noaptea de groază de 

la castel. Și chiar dacă se spune că petrecerea a fost organizată de Elon Musk, fondatorul Tesla, nimeni nu a 

reușit să îl vadă pe miliardar. Poate asta însemnă să ai un costum cu adevărat foarte bine realizat. Haideți să 

vedem imaginile de noaptea trecută.  

Voce de off: În jurul orei 21:00 s-a dat startul cele mai mari petreceri de Halloween din țară, unde invitații și-

au etalat costumele, unele elegante, altele de-a dreptul înfricoșătoare. Starurile de la Hollywood au strălucit 

printre invitați. Adrian Grenier din Entourage, Jordan Roemmele şi Gillian Jacobs din Walk of Shame au avut 

costume spectaculoase. Marele absent al petrecerii a părut să fie chiar presupusul organizator. Nimeni nu a 

reușit să îl surprindă Elon Musk printre vedetele costumate.  

Persoană1: Nu, sincer nu, adică din actorii pe care îi știu eu nu am văzut pe nimeni. 

Reporter: Dar fotografii ați apucat să faceți? 

Persoană 1: Da! Da! 

Reporter: Ați recunoscut pe cineva? 

Persoană 2: Nu știu. Am văzut la știri că Elon Musk e aici și am venit și eu acum. 

Reporter: Ai reușit să vezi pe cineva? 

Persoană 2: Nu.  

(Rep.01:39, Sel. S8)Voce de off: Gazdele de la noi i-ar fi așteptat pe bogații lumii cu pâine și sare. O postare pe 

Twitter a lui Elon Musk, cu mesajul "Pâinea proaspăt coaptă şi produsele de patiserie sunt unele dintre marile 

bucurii ale vieţii", ar fi unul dintre puținele indicii că fondatorul Tesla ar fi ajuns în România. În jurul orei 

4:00 dimineața, după mai bine de opt ore de distracție, petrecerea s-a terminat, iar invitații au părăsit curtea 

castelului.  
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Reporter: Cum a fost? 

Persoană: A fost minunat!  

Voce de off: Potrivit unor surse Castelul Bran ar fi fost rezervat integral pentru petrecerea bogaților lumii, iar 

pentru întregul eveniment s-ar fi cheltuit peste 2 milioane de euro.  

Olivia Păunescu: Ținutul lui Dracula a devenit la propriu o fortăreață pentru bogații lumii în acest weekend. 

Colegul nostru Laurențiu Rădulescu a reușit să vorbească  totuși cu unii dintre invitații de la grandioasa 

petrecere și ni se alătură cu detalii. 

Laurențiu Rădulescu, reporter: Da! Bun găsit! Într-adevăr o petrecere de pomină din câte ne-au spus inclusiv o 

parte dintre acei care au participat la ea. Câteva persoane cu care am reușit să stăm de vorbă în această 

dimineață. Timp de aproape o zi, vedete de la Hollywood și nu numai, au luat la pas Brașovului, centru orașului, 

au vizitat tot ceea ce era de vizitat, iar în cursul serii trecute au venit undeva după orele 21:00 seara la petrecerea 

de Halloween. Un party am putea spune, care a fost pregătit spun specialiștii încă din vara acestui an. Castelul 

Bran, să nu uităm, a fost închiriat, suma este cel puțin pentru moment una confidențială, iar, apoi Elon Musk 

ar fi vrut ca toți invitații săi, să se simtă cum nu se poate mai bine. Totul a fost ca la carte, o petrecere excelentă 

putem spune, care vă ziceam ceva mai devreme, s-a terminat dimineață. În această dimineață mergând prin 

locurile, care inclusiv, invitații lui Elon Musk au fost în ultimele 24 de ore, ei bine, este foarte multă 

secretomanie, pentru că foarte puțini dintre cei care s-au aflat fie în restaurantele pe care, prin care invitații 

au trecut, fie prin locurile sau barurile prin care aceștia au ajuns, ne-au spus faptul că nu vor să ne dea foarte 

multe detalii, că nu au voie să ne dea foarte multe detalii. Ne așteptăm ca în cursul zilei de astăzi, cei aproape 

200 de invitați să plece din această zonă, să plece din Bran, din nou spre București și ulterior, bineînțeles spre 

casele lor, o parte dintre ei spre Statele Unite ale Americii.  

Valentin Butnaru: Da, mă invitase și pe mine, dar n-am... 

Andreea Țopan: A fost prea plină agenda! Nu-i așa Vali? 

Valentin Butnaru: I-am zis, Elon iartă-mă, da nu pot acum, poate săptămâna viitoare.          

Andreea Țopan: Da! Și atunci, poate îl vedem și pe el. 

Valentin Butnaru: Poate apare și Elon! Da! 

 

Pe parcursul difuzării știrii, au fost difuzate următoarele imagini: 

- fotografii și/sau imagini video cu: Angelina Jolie; Elon Musk, Peter Thiel de la diferite evenimente; 

- imagini video din cadrul petrecerii organizate în România. 

- imagini cu persoanele ce au participat la petrecere, costumate în prințese și vampiri. 

 

Observator, intervalul orar: 13:00-14:00 

Prezentatori: Andreea Țopan, Olivia Păunescu și Valentin Butnaru 

 

Titluri: HALLOWEEN ÎN CASA LUI DRACULA, CU VEDETE ȘI MILIARDARI; ELON MUSK PIERDUT 

PRINTRE MĂȘTI; CÂT AU CHELTUIT MILIARDARII LUMII LA PETRECEREA DE LA BRAN;  

 

S9(Rep. 07:14-10:53, Sel. 13) Andreea Țopan, prezentatoare: Unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii, vedete 

de la Hollywood, miliardari și magnați din industria tech, au petrecut noaptea de Haloween într-un mod 

exclusivist la Castelul Bran.  

Olivia Păunescu, prezentatoare: Invitații au etalat ținute spectaculoase. Deși s-a zvonit că petrecerea a fost 

organizată de Elon Musk, nimeni nu a reușit ă îl vadă pe miliardar. 

Valentin Butnaru, prezentator: Poate asta însemnă să ai un costum cu adevărat bine realizat. Să vedem imaginile 

de noaptea trecută.  

Voce de off: În jurul orei 21:00 s-a dat startul celei mai mari petreceri de Halloween din țară, unde invitații și-

au etalat costumele, unele elegante, altele de-a dreptul înfricoșătoare. Starurile de la Hollywood au Strălucit 

printre invitați. Adrian Grenier din Entourage, Jordan Roemmele şi Gillian Jacobs din Walk of Shame au avut 

costume spectaculoase. Marele absent al petrecerii a părut să fie chiar presupusul organizator. Nimeni nu a 

reușit să îl surprindă Elon Musk printre vedetele costumate.  

Persoană1 : Nu, sincer nu, adică din actorii pe care îi știu eu nu am văzut pe nimeni. 

Reporter: Ați recunoscut pe cineva? 
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Persoană 2: Nu știu. Am văzut la știri că Elon Musk e aici și am venit și eu acum. 

Reporter: Ai reușit să vezi pe cineva? 

Persoană 2: Nu.  

(Rep.01:19, S.9)Voce de off: Gazdele de la noi i-ar fi așteptat pe bogații lumii cu pâine și sare, lucru.  O postare 

pe Twitter a lui Elon Musk cu mesajul ''Pâinea proaspăt coaptă și produsele de patiserie sunt unele din marile 

bucurii ale vieții'', ar fi una dintre puținele confirmări că fondatorul Tesla ar fi ajuns în România. În jurul orei 

4:00 dimineața, după mai bine de opt ore de distracție, petrecerea s-a terminat, iar invitații au părăsit curtea 

castelului. Potrivit unor surse Castelul Bran ar fi fost rezervat integral pentru petrecerea bogaților lumii, iar 

pentru întregul eveniment s-ar fi cheltuit peste 2 milioane de euro.  

Olivia Păunescu: Petrecerea de Haloween de la Castelul Bran s-a încheiat. Invitații au început să plece deja 

acasă. Vorbim însă despre un eveniment exclusivist care a costat enorm. Doar pentru închirierea Castelului, 

pentru o singură noapte, s-ar fi plătit în jur de 75 000 mii de euro. Reporterul Observator, Laurențiu Rădulescu 

este la Bran și vine cu toate detaliile. Laurențiu, bună ziua, te ascultăm! 

(Rep.02:19, S9)Laurențiu Rădulescu, reporter: Da. Te salut Andra! Să știi că sunt pe buzele tuturor aceste 

întrebări: Cam cât a costat închirierea Castelului Bran? Cam cât l-a costat pe Elon Musk să facă această 

petrecere exclusivistă? O petrecere care a început în urmă cu mai bine de 24 de ore. Voi ce ați văzut în 

materialul acela era doar pregătirea, antrenamentul, ca să spun așa, pentru că a fost o noapte de pomină. Ne-

au spus inclusiv românii care au participat la această petrecere. Nu au fost puțini deloc, veți vedea mărturiile 

lor, la Observatorul orei 19:00. O petrecere care a debutat aici la Castelul Bran, undeva în jurul orei 23:00, pe 

măsură ce oaspeții s-au adunat și care a durat undeva până înspre 04:00-05:00 dimineața. Castelul Bran și 

pregătirile pentru această petrecere, putem spune, a fost, au avut loc încă de acum 1 an de zile, există informații 

că încă din septembrie anul trecut, mai multe firme de pază, ar veni, ar fi venit să asigure acest perimetru, să 

ia schițele castelului, să vadă dacă miliardarii lumii, dar și vedetele de top de la Hollywood pot veni să petreacă 

noaptea de Halloween în siguranță la noi în România. Și iată că a fost o petrecere pe cinste.  

Olivia Păunescu: Laurențiu îți mulțumim foarte mult pentru această transmisiune!   

 

Pe parcursul difuzării știrii, au fost difuzate următoarele imagini: 

- fotografii și/sau imagini video cu: Angelina Jolie; Elon Musk, Peter Thiel de la diferite evenimente; 

- imagini video din cadrul petrecerii organizate în România. 

- imagini cu persoanele ce au participat la petrecere, costumate în prințese și vampiri. 

 

Observator, intervalul orar: 16:00-17:00 

 

Prezentatori: Olivia Păunescu și Florin Căruceru.  

 

Titluri: HALLOWEEN ÎN CASA LUI DRACULA, CU VEDETE ȘI MILIARDARI; MILIARDARII AU SPART 

PETRECEREA SPRE DIMINEAȚĂ; ÎNTREBAREA ZILEI;  

 

S10( Rep. 04:37-08:27, Sel. 16) Olivia Păunescu, prezentatoare: Întreaga Românie a fost weekendul acesta cu 

ochii pe petrecerea anului, cel de la Castelul lui Dracula.  

Florin Căruceru, prezentator: Unii dintre cei mai bogați oameni ai planetei, vedete de la Hollywood, miliardari 

și magnați din industria tech, au sărbătorit sărbătoarea sărbătoarea de Halloween în stil românesc. 

Olivia Păunescu: Deși s-a speculat în presă și prezența fondatorului Tesla, Elon Musk, se pare că acesta nu ar 

fi participat la eveniment. Nici actrița Angelina Jolie nu a fost văzută. 

Florin Căruceru: Totuși alte staruri au strălucit în discreție, la Castelul de la Bran. Peste 2 milioane de euro s-

ar fi cheltuit pentru mega-petrecerea din inima României.  

Voce de off: În jurul orei 21:00 s-a dat startul celei mai mari petreceri de Halloween din țară, unde invitații și-

au etalat costumele, unele elegante, altele de-a dreptul înfricoșătoare. Starurile de la Hollywood au strălucit 

printre invitați. Adrian Grenier din Entourage, Jordan Roemmele şi Gillian Jacobs din Walk of Shame au avut 

costume spectaculoase. Marele absent al petrecerii a părut să fie chiar presupusul organizator. Nimeni nu a reușit 

să îl surprindă Elon Musk printre vedetele costumate.  

Persoană1 : Nu, sincer nu, adică din actorii pe care îi știu eu nu am văzut pe nimeni. 

Reporter: Ați recunoscut pe cineva? 
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Persoană 2: Nu știu. Am văzut la știri că Elon Musk e aici și am venit și eu acum. 

Reporter: Ai reușit să vezi pe cineva? 

Persoană 2: Nu.  

Voce de off: Gazdele de la noi i-ar fi așteptat pe bogații lumii cu pâine și sare.  O postare pe Twitter a lui Elon 

Musk cu mesajul ''Pâinea proaspăt coaptă și produsele de patiserie sunt unele din marile bucurii ale vieții'', ar fi 

una dintre puținele confirmări că fondatorul Tesla ar fi ajuns în România. În jurul orei 4:00 dimineața, după mai 

bine de opt ore de distracție, petrecerea s-a terminat, iar invitații au părăsit curtea castelului. Potrivit unor surse 

Castelul Bran ar fi fost rezervat integral pentru petrecerea bogaților lumii, iar pentru întregul eveniment s-ar fi 

cheltuit peste 2 milioane de euro.  

Olivia Păunescu: Castelul lui Dracula ar fi devenit așadar la propriu o fortăreață pentru bogații lumii în acest 

weekend. Colegul nostru Laurențiu Rădulescu, a stat de vorbă cu câțiva dintre ei și ne aduce și nouă mai multe 

informații. Să îl ascultăm! 

Laurențiu Rădulescu, reporter: Da! Bun găsit! O petrecere excepțională, o petrecere care a durat aici la Castelul 

Bran din Brașov, până aproximativ de 04:00-05:00 dimineața. Noi suntem în curtea interioară, cu un motiv 

anume, pentru că în curtea interioară de altfel, a și început această petrecere. Gândiți-vă că tot acest loc a fost 

amenajat special. De altfel, tot ceea ce s-a întâmplat aici la Castelul Bran, în cursul nopții trecute, a avut în spate 

o pregătire temeinică de aproape un an de zile. Există informații conform cărora castelul ar fi fost inspectat încă 

din luna septembrie, de către firme de pază care să asigure tot ceea ce însemnă securitatea invitaților săi. 

Bineînțeles, cateringul, dar și aranjamentele de Halloween au fost comandate din timp și au împodobit cam tot 

ceea ce însemnă această zonă superbă a Castelului Bran. O petrecere, așadar, la care au participat  aproximativ 

200 de persoane și români, mărturiile lor la observatorul orei 19:00.  

Olivia Păunescu: Pe bună dreptate, numită petrecerea anului, 2 milioane de euro a costat și se estimează, că 

averea celor prezenți însumată, se ridică la, atenție, jumătate de bilion de dolari, sau 500 de miliarde.  

Florin Căruceru: Și de aici întrebarea zile: Credeți că a fost o reclamă bună pentru România petrecerea 

miliardarilor de la Bran? Așteptăm extrem de curioși răspunsurile dumneavoastră! 

Olivia Păunescu: Ni le puteți scrie pe pagina de Facebook a Observatorului și ceva mai târziu în jurnal vom citi 

câteva dintre ele, dintre răspunsurile dumneavoastră. Mergem mai departe acum! 

 

Pe parcursul difuzării știrii, au fost difuzate următoarele imagini: 

- fotografii și/sau imagini video cu: Angelina Jolie; Elon Musk, Peter Thiel de la diferite evenimente; 

- imagini video din cadrul petrecerii organizate în România. 

- imagini cu persoanele ce au participat la petrecere, costumate în prințese și vampiri. 

- imagini cu străzi din localitatea Bran 

 

Observator, intervalul orar: 19:00-20:00 

 

Prezentatori: Alessandra Stoicescu. 

 

Titluri: UMBRA LUI ELON MUSK LA CASTELUL BRAN;  

 

S11( Rep.08:45-12:37, Sel. 19) Alessandra Stoicescu, prezentatoare: A fost, sa nu a fost Elon Musk la Castelul 

Bran? Aceasta a fost întrebarea din umbră la petrecerea lui Dracula. A fost așa agitați, că Ministerul de Interne 

a transmis pe surse că nici Elon Musk și nici Angelina Jolie n-au intrat pe teritoriul României. Petrecerea a 

fost însă îngrozitor de amuzantă, așa spun puținii români invitați.  

Voce de off: Peste 200 de invitați în costume extravagante, sicrie reale pe post de decorațiuni, muzică pusă de 

dj vedetă și delicatese aduse din Suedia. Așa a arătat pe scurt petrecerea VIP de aseară de Castelul Bran. Printre 

invitați Peter Thiel, fondatorul PayPal , logodnicul lui miliardarul Matt Danzeisen și celebrul fotomodel El 

Mekfirson. 

Laurențiu Rădulescu, reporter: Aici s-a desfășurat o bună parte din petrecerea din cursul nopții trecute, în curtea 

interioară a Castelului Bran, o zonă de aproximativ 70-80 de metri pătrați. Evident, rând pe rând, invitații au 

trecut prin această zonă, una extrem de importantă, ținând cont că se vede tot ceea ce însemnă arhitectura 

castelului.  

Voce de off: Marele mister al nopții de Halloween, a fost sau nu a fost Elon Musk printre cei costumați?  
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Ioan Cosmin Feroiu, primar Bran: Erau foarte multe persoane care aveau măști, care erau fardate sau aveau un 

anumit costum care le acoperea fața și nu pot să știu dacă sub măștile respective nu ar fi fost și Elon Musk.  

Adrian Ioan Veștea, președinte CJ Brașov-intervenție prin telefon: Erau foarte mulți oameni tineri, foarte multe 

persoane care erau puse pe distracție, ca să zic așa. 

Voce de off: Potrivit surselor MAI, nici fondatorul Tesla și nici actrița Angelina Jolie nu ar fi intrat România, dar 

umbra lor la Castelul Bran a dat savoare petrecerii. Reprezentanții castelului au refuzat să ofere detalii legate de 

invitați.  

Alexandru Priscu, reprezentant Castelul Bran-prin telefon: Nu comentăm în niciun fel, niciun fel detaliu legat de 

evenimentele private.  

Voce de off: Evenimentul a reușit să atragă atât privirile curioșilor, cât și ale mai multor activiști de mediu, care 

au proiectat mesaje pe castel.  

diverse mesaje, în speranța că ele vor fi văzute de către miliardarii lumii.  

Laura Bonciu, purtător de cuvânt Greenpeace: Pentru că aici vin niște oameni foarte puternici, vrem să fie atenți 

și poate să aibă o voce, sau poate să facă mai mult în lupta noastră de a salva Carpații. 

Voce de off: Iar într-un complex turistic, a fost instalat un balon luminos uriaș, cu mesajul ''Bine ai venit Elon 

Musk!''. Singurii care nu au profitat de vizitele bogaților lumii, au fost cei de la Ministerul Turismului. 

Voce: N-ar fi reacționat la solicitarea unor autorități. Pentru noi, pe componenta e turism e un chiștig. Cu ocazia 

acestei dezbateri, două din destinațiile turistice cele mai importante ale României, respectiv Castelul Bran și 

Poiana Brașov au fost promovate.  

Voce de off: Mesajele nu ajuns la destinatar. Avionul privat al fondatorului Tesla se afla în această dimineață în 

New Jersey. Iar Angelina Jolie a fost văzută în weekend in Los Angeles. În schimb, la finalul lunii ianuarie, ar 

veni în România Maye Musk, mama miliardarului. Ce a rămas în urma zvonurilor, că cel mai bogat om din lume 

vine în România, sunt dovezile că indiferent de situație, România are umor.  

Alessandra Stoicescu: Nimeni nu ne întrece când vine vorba de glume, iar presupusa vizită a lui Elon Musk a fost 

un izvor nesecat de inspirație. Un internaut a scris că petrecerea de la Castelul lui Dracula, ar fi de fapt un party 

de Crăciun, doar că miliardarul a pornit puțin mai devreme la drum, pentru că a luat în calcul aglomerația de pe 

Valea Prahovei. Și de altfel, dacă avea bani, Elon Musk venea vara la Mamaia, nu toamna la Bran, a glumit un 

alt conațional. Iar postarea aceasta a devenit virală și de altfel iîntr-o altă postare care a stârnit hohote de râs, 

Elon Musk și Angelina Jolie apar la Bran în fața unor preparate tradiționale, după cum se poate vedea. Iar 

explicația foto, a fost ''Aveți grijă, radar la ieșirea din Sinaia!''.      

Pe parcursul difuzării știrii, au fost difuzate următoarele imagini: 

- fotografii și/sau imagini video cu: Angelina Jolie; Elon Musk, Peter Thiel de la diferite evenimente; 

- imagini video din cadrul petrecerii organizate în România. 

- imagini cu persoanele ce au participat la petrecere, costumate în prințese și vampiri. 

- imagini cu străzi din localitatea Bran 
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CONCLUZII  

Observator- 30-31.10.2022- Emisiune informativă- fără marcaj 

Sesizări  Sinteza constatării 

Sesizarea nr.: 

10906/01.11.2022; 

11083/05.11.2022; 

10885/31.10.2022; 

11031/03.11.2022. 

 

Conform sesizărilor transmise de petenți, au fost monitorizate edițiile informative difuzate de postul Antena 1, în datele 

de 30.10.2022 și 31.10.2022, privind participarea lui Elon Musk (director general Tesla) și a Angelinei Jolie (actriță) la 

petrecerea  organizată cu ocazia sărbătoririi Halloween, la Castelul Bran din România. Subiectul a fost discutat în 

următoarele ediții informative:                                                                                       

30.10.2022 

 

În cadrul știrilor au fost prezentate informații precum: 

 

S1(Rep.06:25-10:05, Sel.6) Mihai Jurcă, prezentator: Mare atenție la știrea următoare! Elon Musk fondatorul Tesla, 

alți magnați din industria tech, alături de celebrități, precum Angelina Jolie, sunt așteptați la Castelul Bran da, la  

Castelul Bran la noi în țară, la o petrecere de Haloween. 

În cadrul emisiuni de știri Observator, difuzat în intervalul orar 07.00-08:00 și 08:00-09:00, a fost prezenta o știre cu 

același conținut fiind realizate selecții S2(08:15-11:21, Sel.7) și S3(11:17-14:29, Sel.8) fără transcript. 

S4(Rep.00:32-07:10, Sel.13) Laura Nureldin, prezentatoare: Ochii întregii planete sunt ațintiți acum spre România. 

Astăzi are loc la Bran petrecerea de Halloween, pentru care Elon Musk a închiria castelul lui Dracula. 

S5.1( Rep.57:59-59:59, Sel.18) Irina Ursu, prezentatoare: După ce au ajuns în cel mai mare secret în România, astăzi 

vedetele și miliardarii, invitați de Elon Musk la petrecerea de Halloween de la Castelul Bran, s-au arătat relaxați la 

lumina zilei. 

(Rep.04;04, Sel.5.2)Irina Ursu, prezentatoare: Costumați în cele mai înfiorătoare și grandioase costume gândite în 

detaliu, miliardarii și vedetele lumii fac ultimele pregătiri pentru seara cea mare, petrecerea de Halloween, organizată 

de Elon Musk. 

S6( Rep. 35:09-36:52, Sel.19) Irina Ursu, prezentatoare: În scurt timp va începe mega petrecerea de Halloween de la 

Castelul Bran. Vedetele și miliardarii invitați de Elon Musk, cel mai bogat om din lume, urmează să sosească la 

eveniment. 

31.10.2022 

 

În cadrul știrilor au fost prezentate informații precum: 

S7.1(rep. 59:52- 59:59, Sel. 5) Iuliana Pepene, prezentatoare: Vedetele și miliardarii invitați de Elon Musk la 

petrecerea de Halloween de la Castelul Bran, au avut parte de o noapte de pomină, vedetele  au strălucit în cele mai 

spectaculoase ținute, unele elegante și maiestuoase, iar altele de-a dreptul înfricoșătoare.  

S8(Rep. 04:55-09:24, Sel.12) Andreea Țopan, prezentatoare: Toți ochii au fost ațintiți seara trecută la televizor, pe 

Instagram sau pe Tweeter în speranța că vom afla câteva detalii din interiorul celei mai mari petreceri de Halloween 

organizate în România. 
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Olivia Păunescu, prezentatoare : Unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii, vedete de la Hollywood, miliardari și 

magnați din industria tech, cu toții au vrut să petreacă noaptea de Halloween cât mai autentic. Și unde puteau face 

acest lucru, dacă nu în ținutul lui Dracula, la ca Castelul Bran.  

S9(Rep. 07:14-10:53, Sel. 13) Andreea Țopan, prezentatoare: Unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii, vedete de la 

Hollywood, miliardari și magnați din industria tech, au petrecut noaptea de Haloween într-un mod exclusivist la 

Castelul Bran.  

Olivia Păunescu, prezentatoare: Invitații au etalat ținute spectaculoase. Deși s-a zvonit că petrecerea a fost organizată 

de Elon Musk, nimeni nu a reușit ă îl vadă pe miliardar. 

S10( Rep. 04:37-08:27, Sel. 16) Olivia Păunescu, prezentatoare: Întreaga Românie a fost weekendul acesta cu ochii 

pe petrecerea anului, cel de la Castelul lui Dracula.  

Florin Căruceru, prezentator: Unii dintre cei mai bogați oameni ai planetei, vedete de la Hollywood, miliardari și 

magnați din industria tech, au sărbătorit sărbătoarea sărbătoarea de Halloween în stil românesc. 

Olivia Păunescu: Deși s-a speculat în presă și prezența fondatorului Tesla, Elon Musk, se pare că acesta nu ar fi 

participat la eveniment. Nici actrița Angelina Jolie nu a fost văzută. 

S11( Rep.08:45-12:37, Sel. 19) Alessandra Stoicescu, prezentatoare: A fost, sa nu a fost Elon Musk la Castelul Bran? 

Aceasta a fost întrebarea din umbră la petrecerea lui Dracula. A fost așa agitați, că Ministerul de Interne a transmis 

pe surse că nici Elon Musk și nici Angelina Jolie n-au intrat pe teritoriul României. Petrecerea a fost însă îngrozitor 

de amuzantă, așa spun puținii români invitați.  

 

Știrile din datele de 30 și 31.10.2022 au fost însoțire de : 

-          fotografii și/sau imagini video cu: Angelina Jolie; Elon Musk, Peter Thiel de la diferite evenimente; 

-          imagini video din cadrul petrecerii organizate în România. 

-          imagini cu persoanele ce au participat la petrecere, costumate în prințese și vampiri. 

-          imagini cu străzi din localitatea Bran dar și cu reparatele pe care invitații la petrecere le-au servit 

-          scurtă filmare cu exteriorul Castelului Bran. 
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