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RAPORT DE MONITORIZARE 

 

Post: Euronews România 

Program: 
Global Weekend; Bună dimineața, România; 

Euronews acum 

Data/perioada: 30.10.2022; 31.10.2022 

Nr. sesizării: 
10906/01.11.2022; 11031/03.11.2022; 

11083/05.11.2022 

Monitorizare:  

 

SESIZĂRI 

 

Sesizarea nr. 10906/01.11.2022 

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

și de știri pentru programele în care au făcut referiri 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, TVR1, TVR Info 

: Aleph News, Antea 2 CNN, B1TV, Digi24, Euronews România, Realitatea TV, România 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. (...) 

 

CONSTATĂRI 

Postul de televiziune Euronews România a difuzat în datele de 30.10.2022 și 31.10.2022, în intervalul orar 

06:00 – 24:00, în cadrul edițiilor informative, știri în care au fost făcute referiri la prezența la petrecerea de 

Halloween (de la castelul Bran) a omului de afaceri Elon Musk și, respectiv, a actriței Angelina Jolie, astfel: 
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30.10.2022 

 

• 30.10.2022 – Global Weekend, ora 06:00 (reluare) 

S1-rep. 59.14, sel. 30-5 – rep. 02.39, sel. 30-6 

Sonia Teodoriu: (...) Iată cele mai importante titluri ale zilei! 

Titlu afișat pe ecran: PARTY CU MILIARDARI AI LUMII LA CASTELUL BRAN 

Alexandru Ichim, jurnalist Euronews: Unul dintre fondatorii PayPal a închiriat Castelul Bran pentru o 

petrecere privată ce va avea loc mâine noapte.  

(rep. 00.17 S1) Din surse care nu au putut fi confirmate până acum și oficial, este faptul că Angelina Jolie 

și Elon Musk au fost invitați la această petrecere, iar Elon Musk ar putea să aterizeze cu elicopter privat în 

această seară, aici, la Bran. 

Voce din off: Castelul a fost decorat special pentru musafirii străini de către o echipă privată de experți. 

Traian Bădulescu, consultant în turism (prin telefon): Probabil că au fost atrași și de legenda lui Dracula și 

Castelul Bran este recunoscut, totuși, în toată lumea (neinteligibil) care dintre cunoscuții miliardari va sosi. 

Evenimentul va conta foarte mult pentru România, chiar dacă este privat, dar va conta mult după.  

Voce din off: Duminică, accesul turiștilor va fi interzis după ora 16:00. Până atunci, însă, cei care au avut 

astăzi drum în zonă s-au putut bucura de spectacolul organizat de Halloween. Toți cei care au vizitat castelul au 

avut parte de experiențe neașteptate și provocări pline de adrenalină. Organizatorii au pregătit decoruri 

înspăimântătoare în camere tematice și întâlniri cu unul dintre cei mai cunoscuți vampiri ai tuturor timpurilor, 

contele Dracula. 

Mihaela Manolache, curator Castelul Bran: Vă vor întâmpina contele, contesele, prințesele, dar veți vedea 

că acestea au colți, nu sunt ca prințesele din basme, dar sunt creaturile nocturne care populează imaginarul din 

jurul Castelului Bran. Atmosfera este una, să spunem, nocturnă pentru că nu există nicio rază de lumină în castel. 

Veți vedea efecte speciale, holograme, sunete, efecte de lumină...   

Alexandru Ichim, jurnalist Euronews: Sute de persoane au stat la coadă pe tot parcursul zilei pentru a vizita 

Castelul Bran. Imediat după ce trec de intrare, turiștii sunt așteptați de însuși contele Dracula, dar și de iele. În 

plus, peste tot în castel, au fost montate efecte speciale, sonore și vizuale. 

Au fost difuzate scurte declarații ale vizitatorilor intervievați de echipa Euronews România. 

(rep. 02.51 S1) Alexandru Prișcu, directorul de marketing al Castelului Bran, a făcut precizări cu privire la 

costurile biletelor de intrare la castel.  

(rep. 03.13 S1) Voce din off: Halloween-ul este una dintre cele mai vechi sărbători din lume, iar în ultimii 

ani, ea a devenit tot mai populară și la noi în țară. 

Știrea a fost ilustrată cu imagini de la Castelul Bran, interior și exterior, dar și de la evenimente desfășurate 

în castel. 

 

• 30.10.2022 – Global Weekend, ora 07:00 

S2-rep. 59.15 - 59.35, sel. 30-6 

Titlu afișat pe ecran: CASTELUL BRAN, PETRECEREA MILIARDARILOR  

Andreea Gurban (cu marcaj HEADLINES): Haideți să vedem împreună care sunt principalele informații ale 

acestei ore. Castelul Bran a fost închiriat pentru o petrecere privată de Halloween. Elon Musk, Angelina Jolie, 

fondatorii Google și PayPal și alți magnați și-au anunțat prezența. O parte din staruri au ajuns deja în țara 

noastră.   

Cu marcaj HEADLINES, aceleași informații au fost difuzate în edițiile informative din data de 30.10.2022, 

de la orele 07:30 (rep. 29.36 – 29.58, sel. 30-7), 08:00 (rep. 59.15 – 59.34, sel. 30-7), 08:30 (rep. 29.14 – 29.34, 

sel. 30-8), 09:00 (rep. 59.40 – 59.54, sel. 30-8), 09:30 (rep. 29.47 – 30.02, sel. 30-9), 10:00 (rep. 59.37 – 59.52, 

sel. 30-9), 11:00 (rep. 59.39 – 59.53, sel. 30-10). 

Știrea a fost ilustrată cu o imagine a Castelului Bran din exterior, imagini filmate în care apare Elon Musk 

alături de alte persoane, imagini filmate de la sosirea invitaților, imagine cu obiecte luminate, în plan îndepărtat. 

 

S3-rep. 00.18 – 03.48, sel. 30-7 

Titlu afișat pe ecran: POIANA BRAȘOV, GAZDĂ PENTRU MILIARDARII LUMII 

Andreea Gurban: Castelul Bran a fost închiriat pentru o petrecere privată de Halloween, catalogată una 

dintre cele mai importante din istoria muzeului. Elon Musk, Angelina Jolie, dar și alte peste 50 de mari 
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personalități au primit invitația de a petrece Halloween-ul în România. O parte dintre staruri au ajuns deja în 

țara noastră, iar aseară, în Poiana Brașov, a avut loc o cină festivă. 

Agent de securitate: Este un eveniment privat și nu se poate intra în interior. 

Alexandru Ichim, jurnalist Euronews: O altă petrecere privată a fost organizată sâmbătă seara la un local 

din Poiana Brașov. Drumul până la acest local a fost presărat cu torțe aprinse, iar invitații au fost primiți cu 

efecte sonore speciale.  

Voce din off: Cina festivă a invitaților de seamă a avut loc la un local exclusivist din Poiana Brașov, iar 

atmosfera a fost întreținută de către un ansamblu de muzică populară venit de la Bacău.  

(rep. 00.55 S3) Voce din off: Deși Elon Musk nu și-a făcut publică vizita în România, acesta a postat pe 

contul său de Twitter un mesaj în care spune că pâinea și produsele de patiserie proaspăt coapte sunt unele 

dintre marile bucurii ale vieții. Fanii miliardarului au venit să-l caute în Poiana Brașov.  

Pe ecran a fost afișată postarea pe Twitter a lui Elon Musk. 

Un tânăr: Primul lucru pe care l-am făcut... să verific zborul lui că e și o pagină de Twitter care analizează 

zborurile lui și am văzut că zborul lui... avionul lui personal e untrackable, adică nu poate fi descoperit de ieri. Și 

aia mi-a pornit, așa, o chestie că s-ar putea să fie, pe bune, să vină pentru că, la nivelul lor... oamenii ăștia... nu 

vin public, nu se știe din timp. Și după aia când am văzut twitt-ul ăsta cu pâinea caldă... direct... Brașov... Poiana 

Brașov... ăsta era... Și m-am urcat în mașină, am venit încoace... 

Voce din off: Între timp, de câteva zile, au loc pregătiri intense pentru petrecerea privată de la Castelul 

Bran. În camerele castelului ar urma să fie pregătite lounge-uri, diferite baruri tematice și efecte speciale.  

Alexandru Ichim, jurnalist Euronews: Miliardarii lumii vor petrece chiar aici, în această curte interioară a 

Castelului Bran. A fost montată deja o schelă cu un tavan transparent și urmează să fie aduse și alte decorațiuni, 

lumini, sonorizare, dar și efecte speciale. 

Mihaela Manolache, curator Castelul Bran: Este vorba de un eveniment privat, de Halloween... nu este 

primul, am organizat și înainte... De obicei, avem astfel de cereri și înaintea petrecerii noastre de Halloween, dar 

și după. Sunt evenimente care se organizează strict la cererea unor clienți... eveniment privat, închis...  

Alexandru Ichim, jurnalist Euronews: Echipe de specialiști au lucrat toată ziua pentru a pune decorațiuni și 

în exteriorul castelului. Au fost montate mai multe steaguri pe aleea principală, dar și manechine care să îi 

impresioneze pe invitați. 

Voce din off: Pentru petrecerea exclusivistă ar fi fost angajat un regizor special care să pregătească diferite 

scene pentru vedete. Unul dintre reprezentanții firmei de cascadorii a vorbit, în exclusivitate, pentru Euronews. 

Răzvan Gheorghiu, reprezentant firmă de cascadorii: Sunt evenimente care se desfășoară zilele acestea la 

Castelul Bran și pregătim anumite... tragem în țeapă oameni... genul ăsta... Întotdeauna un spectacol trebuie să 

urmeze un tipar și o sincronizare perfectă... 

Voce din off: Actrița Julia Sandstrom va participa și ea la petrecerea de la Castelul Bran. Pe contul său de 

Instagram, a postat imagini din camera sa de hotel, dar și din elicopter. La începutul lunii octombrie, Castelul 

Bran a fost inclus într-un top al celor mai frumoase castele din Europa. 

O știre cu același conținut și aceeași formă a fost difuzată în ediția informativă Global Week-end din data de 

30.10.2022, la ora 08:01 (rep. 00.20 – 03.50, sel. 30-8). 

Știrea a fost ilustrată cu imagini cu obiecte luminate, în plan îndepărtat, imagini filmate de la sosirea 

invitaților, imagini filmate în care apare Elon Musk în diferite ipostaze, la diverse evenimente, imagini de la 

Castelul Bran, imagine cu o femeie și un bărbat aflați la bordul unui aparat de zbor, imagini filmate într-o cameră 

de hotel însoțite de un text nelizibil titrat pe ecran și imagini filmate din elicopter (imagini postate pe Instagram 

de actrița Julia Sandstrom, după cum a precizat vocea din off). 

 

• 30.10.2022 – Global Weekend, ora 09:00 

S4-rep. 03.04 – 06.49, sel. 30-9 

Andreea Gurban: Mai mulți miliardari ai lumii se pregătesc să petreacă Halloween-ul la Castelul Bran. 

Evenimentul este organizat de personal american și niciun român nu va participa la el. Unul dintre fondatorii 

PayPal și ai Google alături de alți miliardari și vedete de la Hollywood au început sărbătoarea încă de aseară, 

în Poiana Brașov. Totul a fost securizat în jurul pensiunii unde s-au bucurat de mâncarea și tradițiile românești.  

(rep. 00.24 S4) Andreea Gurban: Elon Musk a postat deja pe Twitter un mesaj în care laudă gustul unic al 

pâinii proaspăt coapte în cuptor. Petrecerea miliardarilor lumii în România este una dintre cele mai importante 

desfășurate vreodată la noi în țară.  
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În continuare, știrea a avut același conținut cu știrea de la ora 07:00 (a se vedea S3). 

Știri cu același conținut au fost difuzate în edițiile informative Global Weekend din data de 30.10.2022, de la 

orele: 10:03 (rep. 02.52 – 06.26, sel. 30-10), 11:03 (rep. 02.53 – 06.26, sel. 30-11), 16:01 (rep. 00.06 – 03.50, sel. 

30-16), 17:01 (rep. 00.11 - 03.57, sel. 30-17) 

Aceleași informații despre petrecerea privată organizată la Castelul Bran (fără comentariul prezentatoarei) au 

fost difuzate edițiile informative Global Weekend din datele de: 

- 30.10.2022 – de la orele: 12:02 (rep. 01.27 – 04.34, sel. 30-12), 13:02 (rep. 01.39 – 04.36, sel. 30-13), 14:02 

(rep. 01.25 – 04.33, sel. 30-14), 15:02 (rep. 01.25 – 04.31, sel. 30-15); 22:01 (rep. 00.19 – 03.33, sel. 30-22); 

- 31.10.2022 – de la ora 06:01 (rep. 00.43 – 03.55, sel. 31-6; ediție informativă în reluare). 

Știrea a fost ilustrată cu aceleași imagini (a se vedea S3). 

 

• 30.10.2022 – Global Weekend, ora 10:00  

S5-rep. 11.13 – 17.47, sel. 30-10 

Titlu afișat pe ecran: ROMÂNIA, GAZDĂ PENTRU MILIARDARII LUMII 

Andreea Gurban: (...) revenim la subiectul legat de petrecerea de Halloween ce va avea loc în această seară 

la Castelul Bran. Vă reamintesc că miliardarul Elon Musk va organiza acolo o petrecere alături de mai mulți 

magnați, cât și alături de mai multe staruri de la Hollywood.  

Prin Skype, a intervenit Ciprian Enea, consultant în turism. Acesta a vorbit despre promovarea turismului 

românesc extern de diferite personalități, dar s-a referit și la evenimentul organizat la Castelul Bran.   

(rep. 02.36 S5) Ciprian Enea a fost de părere că Elon Musk s-ar putea să nu își dorească să fie în lumina 

reflectoarelor. 

 

• 30.10.2022 – Global Weekend, ora 11:00 

S6-rep. 06.26 – 15.55, sel. 30-11  

Titluri afișate pe ecran: CASTELUL, GAZDĂ PENTRU MILIARDARII LUMII; CUM PUTEM PROFITA DE 

PETRECEREA DE LA BRAN 

Andreea Gurban: Dacă aș fi președintele sau premierul României aș face orice pentru a obține o întâlnire de 

10 minute cu cel mai bogat și influent om de afaceri al planetei, spune consultantul în turism Răzvan Pascu despre 

petrecerea miliardarilor americani de la Castelul Bran. Acesta subliniază că atât președintele Klaus Iohannis, 

cât și ministrul Turismului ar putea sau măcar ar trebui să încerce să profite de prezența lui Elon Musk în 

România. Astfel, o singură postare a miliardarului despre țara noastră ar dubla rapid numărul de turiști străini, 

a mai spus Răzvan Pascu, în exclusivitate, pentru Euronews România. 

(rep. 00.37 S6) Prin telefon, a intervenit Răzvan Pascu, consultant în turism (înregistrare). 

(rep. 03.15 S6) Prin Skype, a intervenit Gelu Duminică, sociolog (în direct). 

 

• 30.10.2022 – Global Weekend, ora 13:00, 14:00 

(rep. 04.36 – 07.13, sel. 30-13; rep. 04.33 – 07.09, sel. 30-14) Au fost reluate declarațiile făcute de 

consultantul în turism Răzvan Pascu (prin telefon). 

 

• 30.10.2022 – Global Weekend, ora 16:00 

S7-rep. 59.11 – 59.35, sel. 30-15 

Titlu afișat pe ecran: MILIARDARI ȘI CELEBRITĂȚI, INVITATE LA BRAN 

Sonia Teodoriu (cu marcaj HEADLINES): (...) Iată cele mai importante titluri ale acestei ore. Miliardari și 

celebrități de la Hollywood se pregătesc pentru o petrecere exclusivistă de Halloween în România. La Castelul 

Bran sunt invitați, printre alții, Elon Musk, Peter Thiel, fondatorul PayPal și supermodelul Elle Macpherson.  

Cu marcaj HEADLINES, aceleași informații au fost difuzate în edițiile informative din data de 30.10.2022, 

de la orele 16:30 (rep. 28.56 – 29.11, sel. 30-16), 17:00 (rep. 59.18 – 59.34, sel. 30-16). 

Știrea a fost ilustrată cu imagini de la o petrecere (sursa: Instagram/cuvânt nelizibil). 

 

S8-rep. 03.51 – 07.37, sel. 30-16 

Titluri afișate pe ecran: BRANUL, GAZDĂ PENTRU MILIARDARII LUMII; PREGĂTIRI PENTRU 

PETRECEREA DE LA CASTEL 
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Sonia Teodoriu: Așadar, a început numărătoarea inversă pentru petrecerea exclusivistă a miliardarilor lumii 

la Castelul Bran. Mașinile cu care vor fi transportați musafirii au fost spălate în această dimineață, iar pregătirile 

de la castel sunt pe ultima sută de metri. Jurnalistul Euronews Alexandru Ichim se află în Bran. Bună ziua, 

Alexandru! Ce informații noi ai despre această petrecere și despre invitați? 

Alexandru Ichim, jurnalist Euronews, în direct din Bran, jud. Brașov: Bun găsit! La ora 16:00, porțile 

castelului s-au închis pentru turiști, deși în acest moment, mai sunt câteva sute de persoane care așteaptă să 

viziteze castelul. Imediat ce lumea va părăsi incinta castelului și curtea castelului, vor începe ultimele pregătiri 

pentru petrecerea din această seară. S-au făcut diferite scenarii pentru întâmpinarea oaspeților. Ieri am discutat 

chiar cu unul dintre reprezentanții echipei de cascadorii care ne-a spus că fiecare scenă este programată la minut, 

în funcție de cum sosesc invitații. Personalitățile ar urma să ajungă, aici, la Castelul Bran, cu mașini închiriate, 

mașini care, de altfel, astăzi au fost spălate și pregătite pentru invitați, după ce aseară mașinile au parcurs un 

drum de piatră până la un local exclusivist din Poiana Brașov unde a avut loc acea cină festivă. Fiecare mașină 

are un ecuson cu denumirea ”Transylvania Team” și, de asemenea, la intrarea în locațiile exclusiviste a trebuit 

să prezinte o parolă cu numele ”America”. Aici, la Castelul Bran, s-au făcut pregătiri pe tot parcursul zilei și 

astăzi. În spatele meu, undeva, se pot observa niște torțe cu care vor fi așteptați invitații. De altfel, au fost aduse 

băuturi... am văzut o mașină care a intrat cu băuturi în curtea castelului și multe – multe alte pregătiri, iar pe cer 

a survolat ceva mai devreme un elicopter, dar și un avion care a zburat chiar la o altitudine destul de joasă 

deasupra Castelului Bran. Peste 200 de invitați sunt așteptați la petrecerea privată din această seară de la 

Castelul Bran.  

(rep. 02.31 S8) Alexandru Ichim, jurnalist Euronews, în direct din Bran, jud. Brașov: Vedetele au venit în 

România chiar și cu make-up artiști și cu designeri pentru a putea fi costumate și machiate profesional pentru 

acest eveniment, iar Elon Musk ar fi angajat un bucătar din America pentru ca în meniul vedetelor să fie și 

burgeri la petrecerea aceasta de Halloween. Castelul lui Dracula este un nume turistic care vine de la numele lui 

Vlad Țepeș... Vlad Dracul... numele dinastiei din care se trăgea. Aș vrea să vă mai spun și faptul că în camerele 

castelului au fost pregătite diferite lounge-uri, diferite decorațiuni înspăimântătoare și speciale, cu diferite efecte 

pentru invitații de la această petrecere. De asemenea, actrița Julia Sandstorm a postat pe contul său de Instagram 

imagini din camera sa de hotel, dar și dintr-un zbor pe care aceasta l-a făcut deasupra stațiunii turistice Bran. 

Rămânem și noi aici și vedem ce se va întâmpla în această seară aici și la ce oră vor sosi miliardarii lumii.  

Pe ecran splitat, știrea a fost ilustrată cu imagini de la o petrecere (sursa: Instagram/cuvânt nelizibil; în partea 

de jos a ecranului a fost titrat BRAȘOV, ROMÂNIA), imagini statice sau filmate cu Elon Musk, imagine cu o femeie 

și un bărbat aflați la bordul unui aparat de zbor, imagini filmate într-o cameră de hotel însoțite de un text nelizibil 

titrat pe ecran și imagini filmate din elicopter (imagini postate pe Instagram de actrița Julia Sandstrom, după cum 

a precizat jurnalistul Euronews), imagini de la Castelul Bran. 

  

S9-rep. 07.39 – 12.35, sel. 30-16 

Titlu afișat pe ecran: DRACULA, BRANDUL CARE ATRAGE 

Sonia Teodoriu: Petrecerea care i-a adus la Castelul Bran pe cei mai bogați și celebri oameni din lume, 

poate fi o ocazie unică de a promova România, mai ales în social media, cu un impact la nivel global, spun 

specialiștii în turism. Castelul Bran este una dintre principalele destinații ale turiștilor străini care sunt fermecați 

de brandul Dracula. Specialiștii cred, însă, că o astfel de promovare trebuie să fie dublată și de îmbunătățirea 

infrastructurii turistice, iar unii sunt sceptici că vizita unor celebrități va fi urmată și de investiții în țara noastră. 

Ca să avem o imagine asupra impactului acestui eveniment, numai averea miliardarului Elon Musk este aproape 

egală cu tot PIB-ul României. 

(rep. 00.46 S9) Voce din off: Petrecerea exclusivistă de la Castelul Bran ar putea face cunoscută România 

pentru zeci de milioane de fani ai celebrităților care au ales să străbată jumătate de glob pentru un Halloween 

unicat în castelul legendar al contelui Dracula.   

(rep. 01.44 S9) Voce din off: Doar unul din 5 turiști care se cazează în România este din străinătate, iar 

mulți aleg marile orașe și nu descoperă locurile unice din țară. În 2019, în țara noastră au sosit 2,6 milioane de 

turiști străini, iar numărul lor a scăzut apoi din cauza restricțiilor de călătorie impuse de pandemia Covid-19. 

(rep. 02.32 S9) S-a făcut referire la brandul de țară, la brandul Dracula și noul proces de branding început de 

Ministerul Turismului. 



Pagina 6/17 

 

(rep. 04.10 S9) Voce din off: Castelul Bran, fostă reședință regală și inspirație pentru scriitorul irlandez 

Bram Stoker pentru romanul ”Dracula” publicat acum 125 de ani este acum în proprietatea copiilor Principesei 

Ileana. Anual, castelul are peste 500.000 de vizitatori, potrivit site-ului oficial. 

Pe parcursul știrii, au fost difuzate declarații înregistrate ale unor specialiști/consultanți în turism: Ciprian 

Enea (specialist în turism; prin Skype), Răzvan Pascu (consultant în turism; prin telefon), Traian Bădulescu 

(consultant în turism; prin telefon), Gelu Duminică (sociolog; prin Skype). 

(rep. 04.41 S9) Voce din off: Numai trei dintre posibilii ambasadori ai României au averi a căror valoare 

depășește 311 miliarde de dolari, mult peste PIB-ul României din 2022 care este estimat la 282 de miliarde de 

dolari. 

Știrea a fost ilustrată cu imagini cu Elon Musk, în diferite ipostaze (unele imagini au fost însoțite de mențiunea 

sursa: Twitter/Elon Musk), imagini de la sosirea invitaților, imagini de la Castelul Bran, interior și exterior. 

Știri cu același conținut sau conținut similar au fost difuzate în edițiile informative din datele de: 

- 30.10.2022 - la orele 17:07 (rep. 06.54 – 11.48, sel. 30-17), 18:06 (rep. 05.18 – 10.13, sel. 30-18), 19:08 

(rep. 07.46 – 12.44, sel. 30-19), 20:23 (rep. 22.09 – 27.05, sel. 30-20), 22:04 (rep. 03.33 – 07.42, sel. 30-22); 

- 31.10.2022 – la orele 06:04 (rep. 03.57 – 08.05, sel. 31-6; ediție informativă în reluare). 

 

• 30.10.2022 – Global Weekend, ora 17:00 

S10-rep. 03.57 – 06.53, sel. 30-17 

Titlu afișat pe ecran: BRANUL, GAZDĂ PENTRU MILIARDARII LUMII 

Sonia Teodoriu: Discutăm acest subiect cu Dragoș Anastasiu, antreprenor. Domnule Anastasiu, sunteți în 

legătură directă la Euronews România. Ce informații aveți? Cine sunt invitați în această seară la Castelul Bran? 

(rep. 00.17 S10) Prin telefon, a intervenit Dragoș Anastasiu, antreprenor, în direct: (...) N-am foarte multe 

alte informații decât aveți și dumneavoastră. Știu că mulți dintre ei sunt cazați la un hotel din Brașov, inclusiv 

Elon Musk... știu de ieri seară lucrul ăsta... dar, în rest, cine mai sunt invitați și alte informații decât sunt 

vehiculate în spațiul public nu am. Și nici nu voi fi prezent, din păcate, la petrecere. 

Sonia Teodoriu: Așadar, confirmați că Elon Musk este în România la un hotel din Brașov cazat... așadar? 

Dragoș Anastasiu: Eu cu ochii mei nu l-am văzut, dar cei care lucrează acolo mi-au confirmat acest lucru. 

Sonia Teodoriu: Aveți idee care este programul lui Elon Musk? Unde urmează să meargă? 

Dragoș Anastasiu: Nu! Nu, vă spun că alte informații nu am decât ce v-am spus mai devreme. Știu că este 

Elon Musk în România, știu că e cazat... și aseară și o seară înainte... da mai mult nu știu să vă spun.  

Sonia Teodoriu: Alte nume cazate poate în Brașov... 

Dragoș Anastasiu: Nu știu! Nu știu, nu știu, nu știu că nu m-am interesat. Eu sunt în Deltă acuma. Chiar nu 

m-am interesat, dar repet, asta știu de la hotelul respectiv... că sunt cazați acolo. 

Sonia Teodoriu: Și sunt pregătite hotelurile din Brașov să... 

Dragoș Anastasiu: 100%! Sunt multe hoteluri și... mă rog, cel despre care știu că este vorba, cu siguranță, e 

pregătit să primească oaspeți, dacă vreți, importanți. Avem multe locații în România care sunt pregătite, doar că 

foarte des le vorbim doar de rău și mereu spunem că în România turismul e scump și prost. Eee, iată că ne învață 

alții că România nu este chiar așa. Sau nu este mereu și peste tot așa. Sigur că sunt probleme, dar avem ce să 

arătăm, avem branduri mondiale precum Dracula, Transilvania, Delta Dunării, doar că nu le promovăm. 

Sonia Teodoriu: Unul care a adus, așadar, miliardari la Brașov... Știm cât stă Elon Musk la Brașov, la noi 

în țară? 

Dragoș Anastasiu: Nu știu... nu știu să vă spun... nu, nu știu să vă spun... da, apropo, că aducem... și Ion 

Țiriac a adus cu ani în urmă, înainte de pandemie, oameni foarte importanți. Eu, personal, am adus oameni din 

turism care gestionează miliarde de euro și au fost în Deltă... Regele Charles vine în fiecare an în România... deci 

faptul că acești oameni vin în România ne arată că avem cu ce să ne lăudăm, dar că nu investim suficient de mult 

în imaginea României și ne place să ne plângem mereu. 

Au fost difuzate imagini filmate la Castelul Bran, interior și exterior, la diferite evenimente.  

 

• 30.10.2022 – Global Weekend, ora 18:00 

S11-rep. 59.10 – 59.34, sel. 30-17 

Titlu afișat pe ecran: MILIARDARI ȘI CELEBRITĂȚI, INVITATE LA BRAN 

(rep. 00.09 S11) Sonia Teodoriu (cu marcaj HEADLINES): (...) Iată principalele titluri ale acestei zile! Cel 

mai bogat om al lumii, Elon Musk, se află în România și se pregătește de Halloween. Miliardarul va petrece la 
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Castelul Bran alături de alte celebrități din industria IT și de la Hollywood, între care Peter Thiel și Elle 

Macpherson. 

Cu marcaj HEADLINES, aceleași informații au fost difuzate în edițiile informative din data de 30.10.2022, 

de la orele 18:30 (rep. 30.51 – 31.06, sel. 30-18), 19:00 (rep. 59.39 – 59.54, sel. 30-18), 20:00 (rep. 59.28 – 59.44, 

sel. 30-19), 20:30 (rep. 29.43 – 29.57, sel. 30-20). 

Au fost difuzate imagini de la o petrecere cu un grup de dansatori care interpretau obiceiuri tradiționale 

românești (sursa: Instagram/annalucinska). 

 

S12-rep. 00.05 – 01.38, sel. 30-18 

Titlu afișat pe ecran: ELON MUSK, PRINTRE INVITAȚII DE LA BRAN 

Sonia Teodoriu: Elon Musk, cel mai bogat om din lume și fondatorul unor companii precum PayPal, Tesla 

sau SpaceX s-a cazat la un hotel din Brașov și va petrece Halloween-ul la o petrecere tematică la Castelul Bran. 

Informația a fost confirmată de antreprenorul Dragoș Anastasiu care a mai adăugat că România este pregătită 

să primească oaspeți de seamă, dar că are nevoie de mai multă promovare a brandurilor sale importante. 

A fost difuzată declarația înregistrată a lui Dragoș Anastasiu care a spus că știe că Elon Musk este în România, 

că este cazat de două seri la un hotel. 

Au fost difuzate imagini filmate la Castelul Bran, interior și exterior, la diferite evenimente.  

Știri cu același conținut au fost difuzate în edițiile informative Global Weekend din data de 30.10.2022, de la 

orele: 19:07 (rep. 06.16 – 07.46, sel. 30-19), 20:18 (rep. 17.48 – 19.21, sel. 30-20). 

Declarația înregistrată a lui Dragoș Anastasiu (fără comentariul prezentatoarei) a mai fost difuzată în edițiile 

informative Global Weekend din data de 30.10.2022, de la ora 22:00 (rep. 59.16, sel. 30-21 – 00.19, sel. 30-22) și 

din data de 31.10.2022, de la ora 06:00 (rep. 59.40 – 00.42, sel. 31-6, ediție informativă în reluare). 

 

30.10.2022 – Global Weekend, ora 18:00 

S13-rep. 01.38 – 05.17, sel. 30-18 

Titlu afișat pe ecran: ELON MUSK, PRINTRE INVITAȚII DE LA BRAN 

Sonia Teodoriu: Mai mulți miliardari ai lumii, printre care Elon Musk, petrec, așadar, Halloween-ul la 

Castelul Bran. Unul dintre fondatorii PayPal și ai Google alături de alți miliardari și vedete de la Hollywood au 

început sărbătoarea încă de aseară, în Poiana Brașov. Totul a fost securizat în jurul stațiunii turistice unde s-au 

bucurat de mâncarea și tradițiile românești.  

În continuare, știrea a avut același conținut cu știrea de la ora 07:00 din data de 30.10.2022 (a se vedea S3). 

 

• 30.10.2022 – Global Weekend, ora 20:00 

S14-rep. 19.21 – 22.09, sel. 30-20 

Titlu afișat pe ecran: STARTUL PETRECERII CU MILIARDARI DE LA CASTEL 

Sonia Teodoriu: În scurt timp, va începe și petrecerea exclusivistă a miliardarilor lumii de la Castelul Bran. 

Elon Musk, fondatorii PayPal și Google, Angelina Jolie, dar și alte nume sonore de la Hollywood sunt pe lista 

invitaților de la castel. Înainte de petrecerea grandioasă, musafirii străini au luat cina la un restaurant din Bran. 

Cu toții au venit costumați și machiați specific sărbătorii de Halloween. Jurnalistul Euronews, Alexandru Ichim, 

ne oferă detalii. Bună seara, Alexandru! Ce-ai mai aflat despre petrecerea din această seară? 

Alexandru Ichim, jurnalist Euronews, în direct din Bran, jud. Brașov: Bun găsit! Petrecerea ar urma să 

înceapă cât de curând, aici, la Castelul Bran. Sperăm, însă, că aceasta nu va fi... și că invitații nu vor fi deranjați 

de ploaia care a început în urmă cu câteva momente. În acest moment, au loc repetiții diverse, se aud diferite 

sunete înspăimântătoare, să spunem, din curtea castelului și asta pentru că invitații vor fi primiți cu diferite scene 

care au fost pregătite de către organizatori. Invitații ar urma să ajungă cel târziu în jurul orei 22:00 în curtea 

castelului de unde se vor forma în grupuri și vor urca către intrarea în castel. Pe drumul lor sunt presărate făclii 

aprinse în curtea castelului și, înainte de intrarea în castel, sunt niște scene cu niște manechine puse în țepușe, 

dar și cu oameni care îi vor speria, să spunem, pe invitați. De asemenea, invitații se vor bucura în această seară 

și de un spectacol de lasere și un show de video mapping, iar după ora 23:00 ar trebui să înceapă petrecerea 

propriu-zisă la care DJ ar fi chiar actrița Julia Sandstrom. Paza va fi asigurată de către zeci de bogyguarzi 

români, dar și străini. În camerele castelului știm că au fost pregătite diferite lounge-uri, diferite scene pentru 

miliardarii lumii și mai știm faptul că petrecerea privată din această seară ar trebui să se întindă până târziu în... 
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până mâine dimineață. De asemenea, Ovidiu Toma, fondatorul CryptoDATA, ar fi singurul român care a fost 

invitat la această petrecere la Castelul Bran. 

Pe ecran splitat, au fost difuzate imagini de la sosirea invitaților, imagini de la Castelul Bran, interior și 

exterior. 

 

31.10.2022 

 

• 31.10.2022 – Bună dimineața, România, ora 07:00  

S15-rep. 59.54, sel. 31-6 – rep. 00.09, sel. 31-7; rep. 29.47 – 30.02, sel. 31-7 

Titlu afișat pe ecran: BOGAȚII LUMII, LA CASTELUL BRAN 

Au fost prezentate, pe scurt, principalele știri ale ediției informative. 

Voce din off (cu marcaj HEADLINES): Unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii și-au petrecut noaptea 

de Halloween în Castelul Bran. Printre ei, conform zvonurilor, Elon Musk sau/și Angelina Jolie, dar care nu 

au fost văzuți până acum de nimeni. 

Au fost difuzate imagini de la sosirea invitaților, imagini cu Elon Musk, imagini de la Castelul Bran. 

Cu marcaj HEADLINES, aceleași informații au fost difuzate în edițiile informative din data de 31.10.2022, 

de la orele 07:30 (rep. 29.47 – 30.02, sel. 31-7), 08:00 (rep. 59.55, sel. 31-7 – rep. 00.10, sel. 31-8), 08:30 (rep. 

29.21 – 29.33, sel. 31-8), 09:00 (rep. 59.37 – 59.52, sel. 31-8), 09:30 (rep. 29.19 – 29.31, sel. 31-9). 

 

S16-rep. 18.46 – 21.13, sel. 31-7 

Titlu afișat pe ecran: NOAPTEA MILIARDARILOR LA CASTELUL BRAN 

Daniel Coman: Revenind în țară, unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii și-au petrecut noaptea de 

Halloween în Castelul Bran. O petrecere privată grandioasă a fost organizată pentru aceștia în celebrul castel al 

lui Dracula. În semn de protest, activiștii de mediu au proiectat chiar pe castel mesaje adresate miliardarilor 

prezenți la eveniment. 

Voce din off: Castelul s-a închis pentru turiști la ora 16:00, apoi au început să sosească animatori, cascadori 

și membri din staff-ul vedetelor. După ora 23:00, zeci de autoturisme de lux au adus invitații la petrecere.  

(rep. 00.33 S16) Voce din off: Deși Elon Musk nu și-a făcut publică o eventuală vizită în România, acesta 

a postat pe contul său de Twitter un mesaj în care spune că pâinea și produsele de patiserie proaspăt coapte 

sunt unele dintre marile bucurii ale vieții. Pe ecran a fost afișată postarea pe Twitter a lui Elon Musk. 

(rep. 00.46 S16) În continuare, știrea a avut conținut similar cu cea difuzată la ora 07:00 în ziua anterioară (a 

se vedea S3). A fost difuzată declarația doamnei Mihaela Manolache, curator Castelul Bran  

Alexandru Ichim, jurnalist Euronews: Echipe de specialiști au lucrat toată ziua pentru a pune decorațiuni și 

în exteriorul castelului. Au fost montate mai multe steaguri pe aleea principală, dar și manechine care să îi 

impresioneze pe invitați. 

Voce din off: Pentru petrecerea exclusivistă ar fi fost angajat un regizor special care să pregătească diferite 

scene pentru vedete. Unul dintre reprezentanții firmei de cascadorii a vorbit, în exclusivitate, pentru Euronews. 

(rep. 01.30 S16) A fost difuzată declarația domnului Răzvan Gheorghiu, reprezentant firmă de cascadorii. 

(rep. 01.48 S16) Voce din off: La lăsarea serii, invitații îmbrăcați în costume de Halloween au fost 

întâmpinați cu torțe aprinse și personaje de poveste. (...) Și cum evenimentul a adunat unii dintre cei mai bogați 

oameni ai lumii, nu au lipsit nici protestele. O serie de mesaje au fost proiectate chiar pe Castelul Bran. Activiștii 

de la Greenpeace au proiectat mesaje adresate atât lui Elon Musk, cât și invitatei sale, Angelina Jolie. Printre 

acestea: ”Asta-i groază, Elon!”, ”Angelina, adoptă o atitudine!” și ”S.O.S. pădurea Carpaților”. 

Au fost difuzate imagini de la sosirea invitaților, imagini cu Elon Musk, imagini de la Castelul Bran, imagini 

în care apar bannere inscripționate: THAT'S HORROR, ELON!, SOS CARPATHIAN FOREST!. 

 

S17-rep. 21.13 – 22.42, sel. 31-7 

Titlu afișat pe ecran: ELON MUSK, PRINTRE INVITAȚII DE LA BRAN 

Daniel Coman: Elon Musk, cel mai bogat om din lume și fondatorul unor companii precum PayPal, Tesla 

sau SpaceX s-ar fi cazat la un hotel din Brașov, cel puțin asta spune antreprenorul Dragoș Anastasiu care a 

mai adăugat că România este pregătită să primească oaspeți de seamă, dar că are nevoie de mai multă promovare 

a brandurilor sale importante. Cu toate astea, nimeni nu l-a văzut, până în acest moment, pe Elon Musk în 

România. 
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A fost difuzată declarația înregistrată a lui Dragoș Anastasiu care a spus că știe că Elon Musk este în România, 

că este cazat de două seri la un hotel. 

 

S18-rep. 22.42 – 27.36, sel. 31-7 

Titlu afișat pe ecran: DRACULA, BRANDUL CARE ATRAGE 

Știrea a avut conținut similar că știrea difuzată la ora 16:08 în ziua anterioară (a se vedea S9). 

Daniel Coman: Petrecerea care i-a adus la Castelul Bran pe cei mai bogați și celebri oameni din lume, poate 

fi o ocazie unică de a promova România, mai ales prin social media, cu un impact la nivel global, asta spun 

specialiștii în turism. Castelul Bran este una dintre principalele destinații ale turiștilor străini care, bineînțeles, 

sunt atrași de brandul Dracula. Specialiștii cred, însă, că o astfel de promovare trebuie dublată și de 

îmbunătățirea infrastructurii turistice, iar unii sunt sceptici că vizita unor celebrități va fi urmată și de investiții 

în țara noastră. Ca să avem o imagine asupra impactului acestui eveniment, numai averea miliardarului Elon 

Musk, zvonit ca fiind la această petrecere, este aproape egală cu tot Produsul Intern Brut al României. 

Pe parcursul știrii, au fost difuzate declarații înregistrate ale unor specialiști/consultanți în turism: Ciprian 

Enea (specialist în turism; prin Skype), Răzvan Pascu (consultant în turism; prin telefon), Traian Bădulescu 

(consultant în turism; prin telefon), Gelu Duminică (sociolog; prin Skype). 

Știrea a fost ilustrată cu imagini cu Elon Musk, în diferite ipostaze (unele imagini au fost însoțite de mențiunea 

sursa: Twitter/Elon Musk), imagini de la sosirea invitaților, imagini de la Castelul Bran, interior și exterior, de la 

diferite evenimente. 

O știre cu conținut similar a fost difuzată în data de 31.10.2022, la ora 08:17 (rep. 16.06 – 20.48, sel. 31-8; 

Nu a fost regăsită sintagma: ”zvonit ca fiind la această petrecere”). 

 

• 31.10.2022 – Bună dimineața, România, ora 08:00  

S19-rep. 13.35 – 16.06, sel. 31-8 

Titlu afișat pe ecran: NOAPTEA MILIARDARILOR LA CASTELUL BRAN 

Daniel Coman: Unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii și-au petrecut noaptea de Halloween în Castelul 

Bran. O petrecere privată grandioasă a fost organizată pentru aceștia în celebrul castel al lui Dracula.  

(rep. 00.12 S19) Daniel Coman: Printre invitații aflați pe lista zvonurilor se află Elon Musk, cel mai bogat 

om din lume, și Angelina Jolie. Cu toate astea, nimeni nu i-a văzut pe cei doi în România, până în acest moment. 

În continuare, știrea a avut conținut similar cu știrea difuzată în data de 31.10.2022, la ora 07:18 (a se vedea 

S16). 

Știri cu conținut similar au fost difuzate în data de 31.10.2022, la ora 09:06 (rep. 05.10 – 07.41, sel. 31-9), 

10:05 (rep. 04.02 – 06.33, sel. 31-10; prezentatorul Vitalie Cojocari a specificat că Elon Musk și Angelina 

Jolie nu au fost văzuți în România și nici la petrecere). 

 

• 31.10.2022 – Bună dimineața, România, ora 09:00  

(rep. 07.41 – 16.04, sel. 31-9) 

Titlu afișat pe ecran: SOCIAL-MEDIA, OGLINDA PETRECERII DE LA BRAN 

Prin Skype, a intervenit Dragoș Stanca, expert social-media, în direct. 

O știre cu privire la reflectarea în social-media a petrecerii de la Bran a fost difuzată în data de 31.10.2022, 

la orele 10:07 (rep. 06.33 – 08.33, sel. 31-10). 

 

• 31.10.2022 – Euronews acum, ora 10:00  

S20-rep. 59.29 – 59.41, sel. 31-9 

Titlu afișat pe ecran: PETRECERE DE MILIARDE LA BRAN 

Au fost prezentate, pe scurt, principalele știri ale ediției informative. 

Voce din off (cu marcaj HEADLINES): Unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii au petrecut de Halloween 

în Castelul Bran. Elon Musk și Angelina Jolie nu au fost văzuți de nimeni, deși presa a scris că urmau să vină. 

Cu marcaj HEADLINES, aceleași informații au fost difuzate la ora 10:30 (rep. 28.59 – 29.11, sel. 31-10). 

 

S21-rep. 29.35 – 34.40, sel. 31-10 

Titlu afișat pe ecran: MILIARDARII AU PETRECUT LA BRAN 
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Vitalie Cojocari: Castelul Bran a fost închiriat noaptea trecută de un grup de miliardari din Silicon Valley 

care au petrecut până în zori îmbinând tradițiile americane de Halloween cu cele românești. Petrecerea a avut 

parte de un buget impresionant. Deși printre invitați se zvonește că ar fi fost și Elon Musk, cât și actrița Angelina 

Jolie, nimeni nu a confirmat că i-a văzut până acum. Colegul meu, Andrei Nourescu, este la fața locului și ne 

oferă mai multe amănunte, în direct. Bună ziua, Andrei! Tu ne poți ajuta să rezolvăm această enigmă de 

Halloween. Până la urmă a fost sau n-a fost Elon Musk în România? 

Andrei Nourescu, jurnalist Euronews, în direct din Bran, jud. Brașov: (...) Deocamdată, această enigmă va 

mai rămâne puțin în așteptare pentru că în continuare suntem și noi în așteptarea unor informații sau a unor 

dovezi concrete care să ducă la prezența numelor despre care ai amintit mai devreme. Dar putem să vorbim, 

însă, despre certitudini. Aici, la Castelul Bran, azi-noapte, a avut loc, probabil, una dintre cele mai costisitoare 

petreceri care s-au desfășurat în România. A fost o desfășurare de forțe impresionantă pentru peste 100 de invitați, 

foarte – foarte mulți miliardari din Statele Unite, dar și din alte zone ale globului s-au adunat aici, la Castelul 

Bran, pentru a sărbători Halloween-ul. O petrecere care a fost foarte – foarte mult legată de tradiția acestui castel 

ridicat în anii 1300 și pe care istoria îl leagă foarte mult de dinastiile Drăculeștilor și de Vlad Țepeș, toate aceste 

legende care se învârt în jurul legendarului Dracula, unul dintre cele mai importante repere prin care România 

este cunoscută peste hotare. Ei bine, spuneam că peste 100 de miliardari s-au adunat aici, vorbim despre oameni 

cunoscuți din industria de IT din Silicon Valley, dar și actori, actrițe, anturaj foarte – foarte cunoscut și important 

din această lume. Cu toții au petrecut până spre dimineață. La această oră, acum, stațiunea Bran este foarte 

liniștită, semn că toți cei care au petrecut azi-noapte se odihnesc. Nu mai este deloc aglomerație pe străzi, este 

foarte liniște în spatele meu, dar ce s-a întâmplat azi-noapte, cu siguranță, va rămâne în istoria acestei stațiuni 

pentru că un buget impresionant a fost adus și cheltuit aici, în Bran și la castelul din spatele meu. Au avut loc, 

evident, datorită numelor importante care au fost prezente, au avut loc și câteva manifestații sub formă de protest 

ale unor activiști de mediu care au postat tot felul de mesaje pe peretele castelului, mesaje gen video mapping și, 

de asemenea, au fost chiar și cu pancarte la intrările multiple ale castelului. S-a tot vorbit despre nume 

importante... trec peste Elon Musk sau Angelina Jolie despre care ați amintit voi mai devreme... dar s-a vorbit 

foarte mult și despre cei doi acționari și co-fondatori de la Google, vorbim despre Sergey Brin și despre Larry 

Page... de asemenea, despre Peter Thiel, cel care a fondat PayPal care a venit împreună cu soțul său Matt 

Danzeisen, de asemenea, un miliardar... Au fost văzute imagini cu aceștia... ei, cu o zi înainte, au și vizitat Brașovul 

și au luat masa atât într-un restaurant din Brașov și apoi au venit și aici într-o stână de lângă Bran pentru a servi 

cina înaintea petrecerii. Am văzut-o și pe fosta top-model din Australia, Elle Macpherson, de asemenea, și multe 

alte nume importante. Cu toții au plătit sume impresionante. Doar închirierea castelului ar costa undeva spre 

100.000 de euro și toată infrastructura care le-a fost pusă la dispoziție, logistica, elicoptere și așa mai departe au 

dus cheltuielile pentru această petrecere undeva la ordinul a milioane de euro. Noi o să mai rămânem aici, în 

zonă, pentru că vom mai avea informații. Cu siguranță, toți oaspeții importanți care au fost prezenți azi-noapte 

sunt în continuare aici... probabil, se odihnesc și... cine știe?... poate, pe măsură ce trec orele, cu siguranță, vor 

mai apărea informații noi despre ce s-a întâmplat aici, la Castelul Bran din spatele nostru. Deocamdată, atât de-

aici. 

(rep. 05.00 S21) Vitalie Cojocari: Nu știm dacă a fost Elon Musk la Castelul Bran, dar a fost acum Andrei 

Nourescu acolo. Andrei, te mai așteptăm și cu alte informații! 

Pe ecran splitat, au fost difuzate imagini de la o petrecere cu un grup de dansatori care interpretau obiceiuri 

tradiționale românești și imagini de la petrecerea tematică (sursa: Instagram/cuvinte nelizibile). 

 

• 31.10.2022 – Euronews acum, ora 11:00  

S22-rep. 59.45 – 59.55, sel. 31-10 

Titlu afișat pe ecran: PETRECERE GRANDIOASĂ LA CASTELUL BRAN 

Andreea Gurban (cu marcaj HEADLINES): Cei mai bogați oameni ai planetei, alături de staruri de la 

Hollywood au petrecut de Halloween la Castelul Bran. Pe listă ar fi fost Elon Musk și Angelina Jolie, însă 

nimeni nu i-a văzut până acum. 

Cu marcaj HEADLINES, aceleași informații au fost difuzate în edițiile informative din data de 31.10.2022, 

de la orele 12:00 (rep. 59.52, sel. 31-11 – rep. 00.02, sel. 31-12), 12:31 (rep. 31.13 – 31.46, sel. 31-12). 

 

S23-rep. 07.18 – 12.46, sel. 31-11 

Titlu afișat pe ecran: NOAPTEA MILIARDARILOR LA CASTELUL BRAN 
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Andreea Gurban: Unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii și-au petrecut noaptea de Halloween în Castelul 

Bran. O petrecere privată grandioasă a fost organizată pentru aceștia în celebrul castel al lui Dracula. Se 

presupune că printre invitații aflați pe listă s-ar fi aflat și Elon Musk, cel mai bogat om din lume, dar și Angelina 

Jolie. Cu toate astea, nimeni nu i-a văzut pe cei doi, în România, până acum. 

Voce din off: Unii dintre miliardarii lumii invitați în România la petrecerea privată de la Castelul Bran și-

au petrecut ziua de duminică prin centrul istoric al Brașovului, iar seara a început cu o cină la un restaurant de 

lux din Bran. Castelul s-a închis pentru turiști la ora 16:00, angajații au fost trimiși acasă, iar mai apoi s-au făcut 

ultimele pregătiri.    

(rep. 00.44 S23) A fost intervievată o angajată a castelului. Aceasta a precizat că li s-a spus să nu dea detalii 

despre petrecere. Animatorii nu au răspuns la întrebarea legată de programul pe care îl vor prezenta. 

Voce din off: Primii care au sosit la Castelul Bran au fost animatorii, cascadorii și membrii din staff-ul 

vedetelor. După ora 23:00, zeci de mașini de lux au adus invitații costumați de Halloween. Celebritățile au fost 

întâmpinate cu torțe aprinse și personaje de poveste. (...) Zeci de oameni au stat ore în șir în fața porții Castelului 

Bran, în speranța că ar putea să-l vadă chiar pe Elon Musk.  

Au fost difuzate declarații a două persoane care așteptau apariția lui Elon Musk.  

(rep. 01.56 S23) Voce din off: Și pentru că la eveniment au participat unii dintre cei mai bogați oameni ai 

planetei, nu au lipsit nici protestele. Activiștii de mediu au proiectat mai multe mesaje chiar pe Castelul Bran. 

Laura Bonciu, ofițer de comunicare Greenpeace România: În seara asta vrem să spunem adevărata poveste 

de Halloween. Nu Dracula și nu vampirii sunt cei care ne taie pădurile și ne distrug biodiversitatea, ci corupția 

și lașitatea. 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 din off: Distracția de la Castelul Bran s-a încheiat spre dimineață. 

Andreea Gurban: La Castelul Bran se află și colegul meu Andrei Nourescu. Bine te-am găsit, Andrei! Spune-

ne ce știm până acum despre participanți. Cum s-au distrat ei aseară? Te ascult!  

(rep. 02.51 S23) Andrei Nourescu, jurnalist Euronews, în direct din Bran, jud. Brașov, a dat câteva detalii 

despre durata petrecerii, prețul închirierii castelului, numele unor invitați, interdicția de a fi date informații de la 

petrecere.  

(rep. 05.02 S23) Andrei Nourescu: Ceva mai târziu, noi o să ne deplasăm din acest punct către heliportul 

care a fost amenajat undeva la câțiva kilometri de acest castel pentru a vă arăta unde au sosit toate elicopterele 

care i-au adus pe invitați și, de asemenea, unde s-a amplasat acel balon uriaș prin care era anunțată prezența lui 

Elon Musk, Vom reveni cu amănunte și în jurnalele următoare. 

Au fost difuzate imagini de la sosirea invitaților, imagini în care apar bannere inscripționate: ANGELINA; 

ADOPT A STANCE!, SOS CARPATHIAN FOREST!, imagini cu animatori. 

Știri cu conținut similar au fost difuzate în edițiile informative Euronews acum din data de 31.10.2022, de la 

ora 13:31 (rep. 30.08 – 33.00, sel. 31-13; în știre au fost difuzate imagini de la petrecere postate pe rețelele de 

socializare-instagram), 14:16 (rep. 15.31 – 18.23, sel. 31-14), 15:21 (rep. 20.29 – 23.10, sel. 31-15). 

 

• 31.10.2022 – Euronews acum, ora 12:00  

S24-rep. 19.08 – 26.07, sel. 31-12 

Parțial, știrea a avut același conținut cu știrea difuzată la ora 11:07 (a se vedea S21). 

(rep. 02.40 S24) Vitalie Cojocari: Miliardarii care au petrecut la Castelul Bran au început să plece de la 

prima oră a dimineții. Mulți dintre ei au decolat de pe un heliport special amenajat la Bran. Colegul meu, Andrei 

Nourescu, este acolo, în direct. Bună ziua, Andrei! Spune-ne, se știe în acest moment cam cât a costat toată această 

escapadă la Castelul Bran? 

Andrei Nourescu, jurnalist Euronews, în direct din Bran, jud. Brașov: (...) Da, imediat o să vă spun despre 

toate aceste costuri exorbitante care au fost în jurul acestei petreceri despre care vorbim de la Castelul Bran, dar 

și despre logistica pentru că vorbim despre elicoptere și așa mai departe...  

(rep. 03.21 S24) Andrei Nourescu: Dar până atunci vreau să încep cu o informație pe care o prezentăm în 

exclusivitate. Cu doar câteva minute în urmă, am reușit să iau legătura cu unul dintre cei doi români care toată 

noaptea au fost prezenți la petrecere. Așadar, avem informații din interior de la un român care a stat împreună 

cu familia, cu soția și cu copiii, la petrecere până la 5 dimineața, undeva de la ora 10:00 seara. Și acesta ne-a 

confirmat spunându-se că este absolut sigur, 100%, că nici Elon Musk și nici Angelina Jolie nu au fost prezenți 

aseară la petrecerea de la Castelul Bran. Așadar, este vorba doar de niște zvonuri. Niciunul dintre aceste două 
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personaje despre acre s-a tot vehiculat în ultima vreme, nu au fost prezenți în România și ei chiar... oaspeții... 

au discutat pe această temă și îmi povestea că se amuzau între ei pe seama acestui subiect, că foarte mulți dintre 

local nici dădeau ca sigură prezența lui Elon Musk. De altfel, chiar și unul dintre proprietarii terenurilor de-

aici, din Bran... terenul din spatele meu... unde a fost amenajat aseară un heliport pentru toate elicopterele care 

ajungeau aici, la Bran, cu oaspeții, a afișat pe balonul din spatele meu mesajul ”Welcome, Elon Musk!”, mergând, 

de asemenea, pe aceste zvonuri care dădeau ca sigură prezența celui mai bogat om din lume. Ei bine, repet, acesta 

nu a mai venit în România și nici actrița de la Hollywood, Angelina Jolie.  

Au fost date detalii despre costurile petrecerii, ale transportului. 

(rep. 06.41 S24) Andrei Nourescu, jurnalist Euronews, în direct din Bran, jud. Brașov: Repetăm, nici Elon 

Musk și nici Angelina Jolie nu au fost, până la urmă, la petrecerea de-aici de la Castelul Bran unde, totuși, 

mulți miliardari ai lumii au petrecut în cea mai costisitoare petrecere de Halloween organizată vreodată în 

România. 

Au fost reluate imaginile care au ilustrat știrile anterioare. 

  

• 31.10.2022 – Euronews acum, ora 13:00  

(rep. 33.01 – 46.41, sel. 31-13) 

Titlurile știrii: DRACULA, BRANDUL CARE ATRAGE STRĂINII; PETRECERE GRANDIOASĂ LA 

CASTELUL BRAN; ROMÂNIA, ÎN CĂUTAREA UNUI BRAND DE ȚARĂ 

Andreea Gurban: Petrecerea care i-a adus la Castelul Bran pe cei mai bogați oameni din lume, poate fi o 

ocazie unică de a promova România. Castelul Bran este una dintre principalele destinații ale turiștilor străini 

care sunt atrași de brandul Dracula. Specialiștii cred, însă, că o astfel de promovare trebuie dublată și de 

îmbunătățirea infrastructurii turistice, însă despre acest subiect vorbim chiar acum cu colega mea Felicia Macaleț 

care îl are alături de ea pe ministrul Turismului, Daniel Cadariu. 

(rep. 33.28 – 39.39, sel. 13-31) În direct, ministrul Turismului a fost intervievat de jurnalistul Euronews 

România (titrat în partea stânga-sus a ecranului: LIVE). 

(rep. 39.40 – 46.41, sel. 13-31) În direct, prin Skype, a intervenit Cristian Pitulice, consultant în turism, care 

a vorbit despre amploarea evenimentului.  

Știri cu conținut similar au fost difuzate în edițiile informative Euronews acum din data de 31.10.2022, de la 

orele 14:19 (rep. 18.23 – 21.46, sel. 31-14), 15:24 (rep. 23.10 – 25.04, sel. 31-15), 16:44 (rep. 43.04 – 44.58, sel. 

31-16), 17:37 (rep. 36.53 – 38.46, sel. 31-17), 18:45 (rep. 44.05 – 45.58, sel. 31-18), 19:38 (rep. 37.47 – 39.41, 

sel. 31-19). 

 

• 31.10.2022 – Euronews acum, ora 16:00  

S25-rep. 40.55 – 43.04, sel. 31-16 

Titlu afișat pe ecran: PRIMARUL DIN BRAN, LA MASĂ CU MILIARDARII 

Vitalie Cojocari: Primarul localității Bran, Cosmin Feroiu, a fost și el pe lista de invitați ai petrecerii 

organizate la Castelul Bran, alături de președintele Consiliului Județean. Edilul a descris experiența ca un basm 

sau chiar un film de acțiune. Cât despre prezența lui Elon Musk și Angelinei Jolie la petrecere, primarul susține 

că nu i-a văzut, dar nici nu i-ar fi putut recunoaște pentru că majoritatea participanților purtau măști. 

Cosmin Feroiu, primar Bran: Totul a fost minunat. A fost ca-ntr-un film, a fost ca-ntr-un basm... a fost o regie 

cu făclii, cu muzică... o petrecere între prieteni. 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... Este, dacă îmi permiteți, o promovare mai mare decât s-a făcut până în prezent. Nu a fost așa de 

ușor să intri la petrecere. Am intrat acolo, am fost duși de către 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. 

Reporter: Ce ne puteți spune despre restul invitaților? I-ați recunoscut pe unii dintre ei? 

Cosmin Feroiu, primar Bran: Da, pot să spun că am recunoscut... pe majoritatea trebuie să fiu sincer că îi 

știam din vedere, îi știam din filme, îi știam de la televiziuni, de pe internet... probabil o să... 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 am alături de mine în timp ce am băut 

un cocktail fără alcool. (...)  
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Știri cu conținut similar au fost difuzate în edițiile informative din data de 31.10.2022, de la orele 17:35 (rep. 

34.45 – 36.53, sel. 31-17), 18:42 (rep. 41.55 – 44.05, sel. 31-18), 19:36 (rep. 35.40 – 37.47, sel. 31-19). 

 

• 31.10.2022 – Euronews acum, ora 17:00  

(rep. 29.23 – 34.45, sel. 31-17) 

Titlu afișat pe ecran: INSIDER LA PETRECEREA MILIARDARILOR 

Andreea Gurban a specificat că printre miliardarii care au petrecut la Castelul Bran s-au numărat și doi 

români: Ovidiu Toma, CEO CryptoDATA și Eduard Irimia, promotorul unui campionat de kickboxing. 

Eduard Irimia a fost intervievat de jurnalistul Andrei Nourescu. 
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CONCLUZII  

GLOBAL WEEK-END, BUNĂ DIMINEAȚA, ROMÂNIA; EURONEWS ACUM – 30–31.10.2022 - INFORMATIV – FĂRĂ MARCAJ 

Sesizări  Sinteza constatării 

Sesizarea nr. 

10906/01.11.2022; 

 

Sesizarea nr. 

11031/03.11.2022; 

 

Sesizarea nr. 

11083/05.11.2022 

 

În cadrul edițiilor informative au fost difuzate știri în care au fost făcute referiri la prezența la petrecerea de Halloween (de la 

castelul Bran) a omului de afaceri Elon Musk și, respectiv, a actriței Angelina Jolie, astfel: 

30.10.2022 – Global Weekend, ora 06:00 (reluare) (1 ediție) 

S1-rep. 59.14, sel. 30-5 – rep. 02.39, sel. 30-6 - (rep. 00.17 S1) Alexandru Ichim, jurnalist Euronews, a precizat: Din surse 

care nu au putut fi confirmate până acum și oficial, este faptul că Angelina Jolie și Elon Musk au fost invitați la această petrecere, 

iar Elon Musk ar putea să aterizeze cu elicopter privat în această seară, aici, la Bran. 

30.10.2022 – Global Weekend, ora 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00 (5 ediții) 

S2-rep. 59.15 - 59.35, sel. 30-6 - Andreea Gurban (cu marcaj HEADLINES): (...) Castelul Bran a fost închiriat pentru o 

petrecere privată de Halloween. Elon Musk, Angelina Jolie, fondatorii Google și PayPal și alți magnați și-au anunțat prezența. 

O parte din staruri au ajuns deja în țara noastră.   

Cu marcaj HEADLINES, aceleași informații au fost difuzate în edițiile informative din data de 30.10.2022, de la orele 07:30 

(rep. 29.43 – 29.58, sel. 30-7), 08:00 (rep. 59.15 – 59.34, sel. 30-7), 08:30 (rep. 29.14 – 29.34, sel. 30-8), 09:00 (rep. 59.40 – 59.54, 

sel. 30-8), 09:30 (rep. 29.47 – 30.02, sel. 30-9), 10:00 (rep. 59.37 – 59.52, sel. 30-9), 11:00 (rep. 59.39 – 59.53, sel. 30-10). 

30.10.2022 – Global Weekend, ora 07:00, 08;00 (2 ediții) 

S3-rep. 00.18 – 03.48, sel. 30-7 - (rep. 00.09 S3; rep. 00.28, sel. 30-8) Andreea Gurban: Castelul Bran a fost închiriat pentru 

o petrecere privată de Halloween, catalogată una dintre cele mai importante din istoria muzeului. Elon Musk, Angelina Jolie, dar 

și alte peste 50 de mari personalități au primit invitația de a petrece Halloween-ul în România. O parte dintre staruri au ajuns 

deja în țara noastră, iar aseară, în Poiana Brașov, a avut loc o cină festivă. 

30.10.2022 – Global Weekend, ora 07:00, 08;00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00; 22:00 

(13 ediții) 

S3-rep. 00.18 – 03.48, sel. 30-7, S4-rep. 03.04 – 06.49, sel. 30-9 - (rep. 00.55 S3; rep. 01.15, sel. 30-8; rep. 01.10 S4; rep. 

03.50, sel. 30-10; rep. 03.51, sel. 30-11; rep. 02.00, sel. 30-12; rep. 02.02, sel. 30-13; rep. 01.58, sel. 30-14; rep. 01.57, sel. 30-15; 

rep. 01.16; rep. 01.22, sel. 30-17; rep. 01.05 S13; rep. 00.58, sel. 30-22) Voce din off: Deși Elon Musk nu și-a făcut publică vizita 

în România, acesta a postat pe contul său de Twitter un mesaj în care spune că pâinea și produsele de patiserie proaspăt coapte 

sunt unele dintre marile bucurii ale vieții. Pe ecran a fost afișată postarea pe Twitter a lui Elon Musk. 

30.10.2022 – Global Weekend, ora 09:00, 10:00, 11:00, 16:00, 17:00 (5 ediții) 

S4-rep. 03.04 – 06.49, sel. 30-9 - (rep. 00.24 S4; rep. 03.12, sel. 30-10, rep. 03.12, sel. 30-11; rep. 00.28, sel. 30-16; rep. 00.34, 

sel. 30-17) Andreea Gurban: Elon Musk a postat deja pe Twitter un mesaj în care laudă gustul (unic al) pâinii proaspăt 

coapte/scoase în/din cuptor.  

30.10.2022 – Global Weekend, ora 10:00 (1 ediție) 

S5-rep. 11.13 – 17.47, sel. 30-10 - Andreea Gurban: (...) revenim la subiectul legat de petrecerea de Halloween ce va avea loc 

în această seară la Castelul Bran. Vă reamintesc că miliardarul Elon Musk va organiza acolo o petrecere alături de mai mulți 

magnați, cât și alături de mai multe staruri de la Hollywood. Prin Skype, a intervenit Ciprian Enea, consultant în turism. 
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30.10.2022 – Global Weekend, ora 16:00 (1 ediție) 

S7-rep. 59.11 – 59.35, sel. 30-15 - Sonia Teodoriu: (...) La Castelul Bran sunt invitați, printre alții, Elon Musk, Peter Thiel, 

fondatorul PayPal și supermodelul Elle Macpherson.  

30.10.2022 – Global Weekend, ora 16:00 (1 ediție) 

S8-rep. 03.51 – 07.37, sel. 30-16 - (rep. 02.31 S8) Alexandru Ichim, jurnalist Euronews, în direct din Bran, jud. Brașov: (...) 

Elon Musk ar fi angajat un bucătar din America pentru ca în meniul vedetelor să fie și burgeri la petrecerea aceasta de 

Halloween. 

30.10.2022 – Global Weekend, ora 17:00 (1 ediție) 

S10-rep. 03.57 – 06.53, sel. 30-17 - (rep. 00.17 S10) Prin telefon, a intervenit Dragoș Anastasiu, antreprenor, în direct. Acesta 

a afirmat că: Știu că mulți dintre ei sunt cazați la un hotel din Brașov, inclusiv Elon Musk... știu de ieri seară lucrul ăsta... (...) 

Sonia Teodoriu: Așadar, confirmați că Elon Musk este în România la un hotel din Brașov cazat... așadar? 

Dragoș Anastasiu: Eu cu ochii mei nu l-am văzut, dar cei care lucrează acolo mi-au confirmat acest lucru. (...) Știu că este 

Elon Musk în România, știu că e cazat... și aseară și o seară înainte... (...) asta știu de la hotelul respectiv... că sunt cazați acolo. 

30.10.2022 – Global Weekend, ora 18:00, 19:00, 20:00 (3 ediții) 

S11-rep. 59.10 – 59.34, sel. 30-17 -  (rep. 00.09 S11) Sonia Teodoriu (cu marcaj HEADLINES): (...) Iată principalele titluri 

ale acestei zile! Cel mai bogat om al lumii, Elon Musk, se află în România și se pregătește de Halloween. Miliardarul va petrece 

la Castelul Bran alături de alte celebrități din industria IT și de la Hollywood, între care Peter Thiel și Elle Macpherson. 

Cu marcaj HEADLINES, aceleași informații au fost difuzate la orele 18:30 (rep. 30.51 – 31.06, sel. 30-18), 19:00 (rep. 59.39 – 

59.54, sel. 30-18), 20:00 (rep. 59.28 – 59.44, sel. 30-19), 20:30 (rep. 29.43 – 29.57, sel. 30-20). 

30.10.2022 – Global Weekend, ora 18:00, 19:00; 20:00; 22:00; 31.10.2022 – Global Week-end, ora 06:00 (5 ediții) 

S12-rep. 00.05 – 01.38, sel. 30-18 - Titlu afișat pe ecran: ELON MUSK, PRINTRE INVITAȚII DE LA BRAN 

(rep. 00.00 S12; rep. 06.16, sel. 30-19; rep. 17.48, sel. 30-20) Sonia Teodoriu: Elon Musk, cel mai bogat om din lume și 

fondatorul unor companii precum PayPal, Tesla sau SpaceX s-a cazat la un hotel din Brașov și va petrece Halloween-ul la o 

petrecere tematică la Castelul Bran. Informația a fost confirmată de antreprenorul Dragoș Anastasiu (...) A fost difuzată 

declarația înregistrată a lui Dragoș Anastasiu care a spus că știe că Elon Musk este în România, că este cazat de două seri la un hotel. 

Declarația înregistrată a lui Dragoș Anastasiu (fără comentariul prezentatoarei) a mai fost difuzată în edițiile informative Global 

Weekend din data de 30.10.2022, de la ora 22:00 (rep. 59.16, sel. 30-21 – 00.19, sel. 30-22) și din data de 31.10.2022, de la ora 0600 

(rep. 59.40 – 00.42, sel. 31-6, ediție informativă în reluare). 

30.10.2022 – Global Weekend, ora 18:00 (1 ediție) 

S13-rep. 01.38 – 05.17, sel. 30-18 - Titlu afișat pe ecran: ELON MUSK, PRINTRE INVITAȚII DE LA BRAN 

Sonia Teodoriu: Mai mulți miliardari ai lumii, printre care Elon Musk, petrec, așadar, Halloween-ul la Castelul Bran.  

30.10.2022 – Global Weekend, ora 20:00 (1 ediție) 

S14-rep. 19.21 – 22.09, sel. 30-20 - (rep. 00.07 S14) Sonia Teodoriu: În scurt timp, va începe și petrecerea exclusivistă a 

miliardarilor lumii de la Castelul Bran. Elon Musk, fondatorii PayPal și Google, Angelina Jolie, dar și alte nume sonore de la 

Hollywood sunt pe lista invitaților de la castel. (...) 

• 31.10.2022 – Bună dimineața, România, ora 07:00, 08:00, 09:00 (3 ediții) 
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S15-rep. 59.54, sel. 31-6 – rep. 00.09, sel. 31-7; rep. 29.47 – 30.02, sel. 31-7 - Voce din off (cu marcaj HEADLINES): Unii 

dintre cei mai bogați oameni ai lumii și-au petrecut noaptea de Halloween în Castelul Bran. Printre ei, conform zvonurilor, Elon 

Musk sau Angelina Jolie, dar care nu au fost văzuți până acum de nimeni. 

Cu marcaj HEADLINES, aceleași informații au fost difuzate la orele 07:30 (rep. 29.47 – 30.02, sel. 31-7), 08:00 (rep. 59.55, 

sel. 31-7 – rep. 00.10, sel. 31-8), 08:30 (rep. 29.21 – 29.33, sel. 31-8), 09:00 (rep. 59.37 – 59.52, sel. 31-8), 09:30 (rep. 29.19 – 

29.31, sel. 31-9). 

• 31.10.2022 – Bună dimineața, România, ora 07:00, 08:00, 09:00; 10:00 (4 ediții) 

S16-rep. 18.46 – 21.13, sel. 31-7 - (rep. 00.33 S16; rep. 00.37 S19; rep. 05.46, sel. 31-9; rep. 04.38, sel. 31-10) Voce din off: 

Deși Elon Musk nu și-a făcut publică o eventuală vizită în România, acesta a postat pe contul său de Twitter un mesaj în care 

spune că pâinea și produsele de patiserie proaspăt coapte sunt unele dintre marile bucurii ale vieții. Pe ecran a fost afișată postarea 

pe Twitter a lui Elon Musk. 

• 31.10.2022 – Bună dimineața, România, ora 07:00 (1 ediție) 

S17-rep. 21.13 – 22.42, sel. 31-7 - Titlu afișat pe ecran: ELON MUSK, PRINTRE INVITAȚII DE LA BRAN 

Daniel Coman: Elon Musk, cel mai bogat om din lume și fondatorul unor companii precum PayPal, Tesla sau SpaceX s-ar 

fi cazat la un hotel din Brașov, cel puțin asta spune antreprenorul Dragoș Anastasiu (...)  Cu toate astea, nimeni nu l-a văzut, 

până în acest moment, pe Elon Musk în România. 

A fost difuzată declarația înregistrată a lui Dragoș Anastasiu care a spus că știe că Elon Musk este în România, că este cazat de 

două seri la un hotel. 

• 31.10.2022 – Bună dimineața, România, ora 07:00 (1 ediție) 

S18-rep. 22.42 – 27.36, sel. 31-7 - (rep. 00.37 S18) În știre, la adresa lui Elon Musk, prezentatorul a folosit sintagma: zvonit ca 

fiind la această petrecere. 

• 31.10.2022 – Bună dimineața, România, ora 08:00, 09:00, 10:00 (3 ediții) 

S19-rep. 13.35 – 16.06, sel. 31-8 - (rep. 00.12 S19; rep. 05.21, sel. 31-9; rep. 04.12, sel. 31-10) Daniel Coman: Printre invitații 

aflați pe lista zvonurilor se află Elon Musk, cel mai bogat om din lume, și Angelina Jolie. Cu toate astea, nimeni nu i-a văzut pe 

cei doi în România, până în acest moment. 

(rep. 04.12, sel. 31-10) Prezentatorul a specificat că Elon Musk și Angelina Jolie erau printre invitații aflați pe lista 

zvonurilor, dar că nu au fost văzuți în România și nici la petrecere. 

• 31.10.2022 – Euronews acum, ora 10:00 (1 ediție) 

S20-rep. 59.29 – 59.41, sel. 31-9 - Voce din off (cu marcaj HEADLINES): Unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii au 

petrecut de Halloween în Castelul Bran. Elon Musk și Angelina Jolie nu au fost văzuți de nimeni, deși presa a scris că urmau să 

vină. 

Cu marcaj HEADLINES, aceleași informații au fost difuzate la orele 10:30 (rep. 28.59 – 29.11, sel. 31-10). 

• 31.10.2022 – Euronews acum, ora 10:00 (1 ediție) 

S21-rep. 29.35 – 34.40, sel. 31-10 - (rep. 00.14 S21) Vitalie Cojocari: (...) Deși printre invitați se zvonește că ar fi fost și Elon 

Musk, cât și actrița Angelina Jolie, nimeni nu a confirmat că i-a văzut până acum. 

La întrebarea prezentatorului, dacă a fost sau n-a fost Elon Musk în România, Andrei Nourescu, jurnalist Euronews, în direct 

din Bran, jud. Brașov, a menționat că: (...) Deocamdată, această enigmă va mai rămâne puțin în așteptare pentru că în continuare 
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suntem și noi în așteptarea unor informații sau a unor dovezi concrete care să ducă la prezența numelor despre care ai amintit 

mai devreme. 

• 31.10.2022 – Euronews acum, ora 11:00  (2 ediții) 

S22-rep. 59.45 – 59.55, sel. 31-10 - Andreea Gurban (cu marcaj HEADLINES): Cei mai bogați oameni ai planetei, alături de 

staruri de la Hollywood au petrecut de Halloween la Castelul Bran. Pe listă ar fi fost Elon Musk și Angelina Jolie, însă nimeni 

nu i-a văzut până acum. 

Cu marcaj HEADLINES, aceleași informații au fost difuzate în edițiile informative din data de 31.10.2022, de la orele 12:00 

(rep. 59.52, sel. 31-11 – rep. 00.02, sel. 31-12), 12:31 (rep. 31.13 – 31.46, sel. 31-12). 

• 31.10.2022 – Euronews acum, ora 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (4 ediții) 

S23-rep. 07.18 – 12.46, sel. 31-11 - (rep. 00.11 S23; rep. 00.11 S24; rep. 30.19, sel. 31-13) Prezentator: (...) Se 

presupune/zvonea/S-a vehiculat că printre invitații aflați pe listă s-ar fi aflat și /a fi fost Elon Musk, cel mai bogat om din lume, 

dar și Angelina Jolie. Cu toate astea, nimeni nu i-a văzut pe cei doi, în România, până acum/până în acest moment.  

(rep. 15.42, sel. 31-14) Prezentator: (...)În presa din România a apărut informația că printre invitați ar fi fost Elon Musk, cel 

mai bogat om din lume, sau Angelina Jolie, doar că nimeni nu i-a văzut pe cei doi la petrecere. 

• 31.10.2022 – Euronews acum, ora 12:00 (1 ediție) 

S24-rep. 19.08 – 26.07, sel. 31-12 - (rep. 03.51 S24) Andrei Nourescu, jurnalist Euronews, în direct din Bran, jud. Brașov, a 

relatat că un român care a fost prezent la petrecere a spus că este absolut sigur, 100%, că nici Elon Musk și nici Angelina Jolie nu 

au fost prezenți aseară la petrecerea de la Castelul Bran.  

Andrei Nourescu: Așadar, este vorba doar de niște zvonuri. Niciunul dintre aceste două personaje despre acre s-a tot 

vehiculat în ultima vreme, nu au fost prezenți în România și ei chiar... oaspeții... au discutat pe această temă și îmi povestea că 

se amuzau între ei pe seama acestui subiect, că foarte mulți dintre localnici dădeau ca sigură prezența lui Elon Musk. 

• 31.10.2022 – Euronews acum, ora 12:00 (1 ediție) 

S24-rep. 19.08 – 26.07, sel. 31-12 -  (rep. 06.41 S24) Andrei Nourescu, jurnalist Euronews, în direct din Bran, jud. Brașov: 

Repetăm, nici Elon Musk și nici Angelina Jolie nu au fost, până la urmă, la petrecerea de-aici de la Castelul Bran (...) 

• 31.10.2022 – Euronews acum, ora 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (4 ediții) 

S25-rep. 40.55 – 43.04, sel. 31-16 - (rep. 00.14 S25; rep. 34.58, sel. 31-17; rep. 42.09, sel. 31-18; rep. 35.52, sel. 31-19) Despre 

prezența lui Elon Musk și a Angelinei Jolie, primarul din Bran, participant la petrecerea de la Castelul Bran, a susținut că nu i-a 

văzut, dar nici nu i-ar fi putut recunoaște pentru că majoritatea participanților purtau măști. 
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