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SESIZĂRI 

Sesizarea nr. 10906/01.11.2022 

Bună ziua,  

Domnule vicepreședinte. 

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 petrecere 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 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. 

Vă mulțumesc. 

 

Sesizarea nr. 11031/03.11.2022 

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 eveniment. 

Ulterior s-a dovedit că tot ceea ce au prezentat 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 posturile. 

Dumneavoastră, prin calitatea pe care o aveți, puteți și trebuie să interveniți, luând măsuri în conformitate 

cu legile în vigoare. 

Cu deosebită considerație. 

 

Sesizarea nr. 11083/05.11.2022 

Post: PROTV, ROMÂNIATV, KANAL 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 știrea cu „vizita” lui Elon Musk al castelul Bran. 

Vă rog sancționați toate televiziunile care au participat la această mascaradă. 
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CONSTATĂRI 

A fost monitorizat programul difuzat de postul de televiziune TVR Info, în zilele de 30.10.2022 și 

31.10.2022, urmărindu-se aspectul sesizat referitor la posibila venire a lui Elon Musk în România pentru a participa 

la o petrecere organizată la Castelul Bran cu ocazia sărbătorii de Halloween. 

 

 

30.10.2022 

 

1. Info Plus, interval orar 07:56-08:08 

S1 (rep.02:05:48-02:08:06, sel. TVR Info 30.10), ora 08:00 

Titluri: SURSE TVR INFO: ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE VIN ÎN ROMÂNIA; SURSE TVR INFO: 

CEL MAI BOGAT OM DIN LUME, LA PETRECERE ÎN ROMÂNIA;  

Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN CU MILIARDARI LA BRAN; HALLOWEEN-

UL CELOR 1% LA BRAN;  

Prezentatoare: Andra Soceanu. 

(rep.00:01, S1) Andra Soceanu (prezentatoare): Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, este așteptat 

astăzi în România. Potrivit surselor TVR Info, miliardarul ar da o petrecere de Halloween la Bran, într-un cort 

special amenajat pe peluza castelului. Invitații sunt americani din topul cu cele mai mari averi și vedete de la 

Hollywood. Printre ei ar fi și actrița Angelina Jolie. În presă au apărut imagini în care este surprinsă sosirea în 

România a lui Peter Thiel, co-fondator al PayPal și apropiat al lui Elon Musk. Printre invitați s-ar mai afla și 

Sergey Brin, co-fondatorul Google, Steve Jurvetson, fondatorul Hotmail și actualul membru al Consiliului de 

Administrație al SpaceX. Petrecerea a început deja pentru cei care au venit, s-au strâns în Poiana Brașov la un 

restaurant cu specific românesc. 

A fost difuzată o înregistrare în care au fost făcute următoarele comentarii: 

Voce din off: Sărbătoarea Halloween-ului, foarte apreciată de americani, i-a adus în România pe 

miliardari. Aceștia au închiriat Castelul Bran pentru o petrecere exclusivistă cu sute de invitați, petrecere care va 

avea loc mâine seară. Actrița Julia Sandstrom, cunoscută pentru rolurile din Chick Fight, Show Me What You 

Got și Slayers a postat deja pe o rețea de socializare imagini din camera de hotel din București și din elicopterul 

cu care a ajuns la Bran. Turiștii aflați la Bran s-au arătat încântați de ideea sosirii unor miliardari și vedete de 

cinema la castel. 

Bărbat 1: Ar fi super frumos, adică, na, de ce nu? Poate avem norocul să-l și vedem prin... prin stațiune. La 

câți bani are Elon Musk îl cred în stare să organizeze o petrecere pe Marte. 

Bărbat: 2: Foarte bine, înseamnă că ne promovează țara. 

Voce din off: Specialiștii în turism spun că sosirea unor astfel de oameni foarte bogați în România e de 

obicei discretă, dar ar putea aduce mai multă vizibilitate țării noastre. 

Bărbat 3 (numele și calitatea acestuia au fost ilizibile): Oamenii cu bani își doresc vacanțe atipice. Branul 

este cel mai cunoscut castel din România în strânsă conexiune cu contele Dracula. Suficiente motive pentru a 

suscita interesul la nivel internațional. Nu mă aștept ca milionarii, miliardarii să se înghesuie să stea la coadă la 

bilete pentru un obiectiv turistic. Astfel de oameni ar fi interesați de o petrecere, de o noapte privată, de două 

nopți private, eventual, într-un castel cu asemenea cotă cu ocazia unui eveniment atât de special cum este 

Halloween-ul. 

Voce din off: Castelul Bran a fost retrocedat în 2009 copiilor prințesei Ileana de România, iar de atuncea 

a fost folosit pentru mai multe petreceri private. 

Știrea a fost ilustrată cu următoarele imagini:  

− un scurt video cu Elon Musk aflat pe covorul roșu și câteva fotografii cu acesta;  

− fotografii cu: Angelina Jolie, Larry Page (co-fondator Google),  Steve Juvertson (fondator Hotmail, membru 

în C.A. al SpaceX), Sergey Bran (co-fondator Google), Luke Nosek (c-fondator PayPal), actrița Julia Sandstrom 

de la diferite evenimente; 

− un video scurt filmat într-o cameră de hotel și imagini filmate dintr-un elicopter; 

− cu mai mulți turiști aflați la Bran;  

− dintr-o încăpere a Castelului Bran cu niște holograme; 
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− de la Castelul Bran, filmat și fotografiat din mai multe unghiuri. 

 

2. Info Plus, interval orar 08:56-09:07 

S2 (rep.03:07:50-03:10:10, sel. TVR Info 30.10), ora 09:02 

Titluri: SURSE TVR INFO: ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE VIN ÎN ROMÂNIA; SURSE TVR INFO: 

CEL MAI BOGAT OM DIN LUME, LA PETRECERE ÎN ROMÂNIA;  

Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN CU MILIARDARI LA BRAN; HALLOWEEN-

UL CELOR 1% LA BRAN;  

Prezentatoare: Andra Soceanu. 

Andra Soceanu (prezentatoare): Castelul Bran găzduiește petrecerea de Halloween. (rep.00:05, S2) Potrivit 

surselor TVR Info, Elon Musk, cel mai bogat om al lumii, ar urma să ajungă astăzi în România pentru a da o 

petrecere tematică în curtea castelului. Invitații sunt americani din topul cu cele mai mari averi și vedete de la 

Hollywood, printre ei și actrița Angelina Jolie. În presă au apărut imagini în care este surprinsă sosirea în 

România a lui Peter Thiel, co-fondator al PayPal și apropiat al lui Elon Musk. Printre invitați s-ar mai afla și 

Sergey Brin, co-fondatorul Google, Steve Jurvetson, fondatorul Hotmail și actualul membru al Consiliului de 

Administrație al SpaceX. Petrecerea a început deja pentru cei care au venit, s-au strâns în Poiana Brașov la un 

restaurant cu specific românesc. 

În continuare, a fost prezentată aceeași înregistrare difuzată în cadrul emisiunii informative Info Plus, de la 

ora 07:56. 

 

3. Info Plus, interval orar 10:56-11:26 

S3 (rep.05:01:14-05:04:13, sel. TVR Info 30.10), ora 10:56 

Titluri: SURSE TVR INFO: CEL MAI BOGAT OM DIN LUME, LA PETRECERE ÎN ROMÂNIA; SURSE 

TVR INFO: ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE VIN ÎN ROMÂNIA; PETRECEREA MILIARDARILOR A 

ÎNCEPUT ASEARĂ, ÎN POIANA BRAȘOV;  

Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN-UL CELOR 1% LA BRAN; HALLOWEEN CU 

MILIARDARI LA BRAN;  

Prezentatoare: Andra Soceanu. 

Andra Soceanu (prezentatoare): Bună ziua și bine v-am găsit la Info Plus. Eu sunt Andra Soceanu. Castelul 

Bran găzduiește o mare petrecere. Potrivit surselor TVR Info, Elon Musk, cel mai bogat om al lumii, ar urma să 

ajungă astăzi în România pentru a da o petrecere tematică în curtea castelului. Printre... pentru câțiva dintre 

invitați petrecerea a început încă de noaptea trecută la un restaurant din Poiana Brașov. Invitații sunt americani 

din topul cu cele mai mari averi și vedete de la Hollywood, printre ei și actrița Angelina Jolie. În presă au apărut 

imagini în care este surprinsă sosirea în România a lui Peter Thiel, co-fondator al PayPal și apropiat al lui Elon 

Musk. Printre invitați s-ar mai afla Sergey Brin, co-fondatorul Google, Steve Jurvetson, fondatorul Hotmail și 

actualul membru al Consiliului de Administrație al SpaceX. Petrecerea a început deja pentru cei care au venit, s-

au strâns în Poiana Brașov la un restaurant cu specific românesc. 

A fost difuzată o înregistrare în care au fost făcute următoarele comentarii: 

Voce din off: Accesul către restaurantul cu specific tradițional românesc din Poiana Brașov a fost 

restricționat. Agenții de pază ai unei firme private au lăsat să intre doar mașinile cu invitați, personalul 

restaurantului, mașinile de aprovizionare și cele cu artiștii care au susținut un spectacol pentru petrecăreți. 

Nimeni nu știa sau nu a vrut să spună pentru cine e organizată petrecerea. 

Agent securitate (text titrat pe ecran): De unde sunteți? 

Femeie (text titrat pe ecran): Bacău. Ceata Urșilor din Asău. 

Agent securitate (text titrat pe ecran): Și duba? 

Femeie (text titrat pe ecran): Și duba la fel... Și mai sunt încă trei mașini. 

Reporter (text titrat pe ecran): La ce petrecere sunteți invitați? 

Bărbat (text titrat pe ecran): N-aș putea să vă dau un răspuns. Nu știu. 

Reporter (text titrat pe ecran): Dar ce veți face? Un spectacol? 

Bărbat (text titrat pe ecran): Un spectacol. Jocul cu ursul. 
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Voce din off: Drumul către restaurant a fost marcat cu făclii pe o distanță de câteva sute de metri. La 

intrarea în local invitații au fost întâmpinați cu o scurtă reprezentație a unor artiști costumați în spiritul sărbătorii 

de Halloween. Întregul decor din curtea restaurantului a fost iluminat într-o culoare roșie, iar înăuntru se puteau 

observa focuri de tabără. De obicei în acest local se servesc preparate păstorești, bulz ciobănesc, grătare, 

mâncăruri preparate la ceaun, dar și preparate vegetariene. (rep.02:02, S3) Vestea că Elon Musk ar putea să fi 

ajuns în România i-a adus în Poiana Brașov pe simpatizanții miliardarului. 

Bărbat: Nu ca să-l văd, că știu că n-am șanse. E... e prea mare aicea paza și securitatea, dar măcar știu că 

e în țară. 

Voce reporter: Dar tu ești un fan de-al lui sau? 

Bărbat: Sunt un fan al mentalității lui. 

Voce din off: Potrivit surselor TVR Info, marea petrecere privată de Halloween a miliardarilor, patroni de 

companii IT și vedete, ar urma să fie organizată în această seară la Castelul Bran, care a fost închiriat special 

pentru ei. (rep.02:32, S3) Alături de Elon Musk s-ar afla și actrița Angelina Jolie, Peter Thiel, co-fondator al 

PayPal, Sergey Brin, co-fondatorul Google, Steve Jurvetson, fondatorul Hotmail și actualul membru al Consiliului 

de Administrație al SpaceX. Și actrița Julia Sandstrom s-ar afla printre invitați. De altfel, aceasta a postat deja 

pe contul personal imagini din camera de hotel de la București și din elicopterul cu care a ajuns la Brașov. 

Știrea a fost ilustrată cu următoarele imagini:  

− un scurt video cu Elon Musk aflat pe covorul roșu;  

− fotografii cu: Angelina Jolie, Larry Page (co-fondator Google), Steve Juvertson (fondator Hotmail, membru 

în C.A. al SpaceX), Sergey Bran (co-fondator Google) și cu actrița Julia Sandstrom de la diferite evenimente; 

− cu mai multe autoturisme intrând pe o stradă cu acces restricționat; 

− în care se vedea curtea unui restaurant din Poiana Brașov, într-un cadru nocturn, al cărei decor era iluminat 

în culoarea roșie; de asemenea în imagini s-au putut observa mai multe făclii, focuri de tabără și câțiva oameni 

filmați în plan îndepărtat; 

− Castelul Bran fotografiat din exterior; 

− o curte decorată de Halloween cu: paie, butoaie din lemn, dovleci, cranii, păsări negre, păianjeni, mături și 

vrăjitoare;   

− un video scurt filmat într-o cameră de hotel și imagini filmate dintr-un elicopter (sursa: Instagram); 

− cu un turist aflat la volanul unui autoturism. 

 

4. Info Plus, interval orar 12:56-13:26 

S4 (rep.07:01:05-07:06:07, sel. TVR Info 30.10), ora 12:56 

Titluri: SURSE TVR INFO: CEL MAI BOGAT OM DIN LUME, LA PETRECERE ÎN ROMÂNIA; SURSE 

TVR INFO: ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE VIN ÎN ROMÂNIA; PETRECEREA MILIARDARILOR A 

ÎNCEPUT ASEARĂ, ÎN POIANA BRAȘOV; TURIȘTII POT VIZITA CASTELUL PÂNĂ LA ORA 16:00; 

Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN-UL CELOR 1% LA BRAN; HALLOWEEN CU 

MILIARDARI LA BRAN; HALLOWEEN DE MILIARDE LA BRAN; HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN;  

Prezentatoare: Andra Soceanu. 

Andra Soceanu (prezentatoare): Bună ziua și bine v-am găsit, eu sunt Andra Soceanu. Castelul Bran 

găzduiește petrecerea miliardarilor. (rep.00:07, S4) Potrivit surselor TVR Info, Elon Musk, cel mai bogat om al 

lumii, ar urma să ajungă astăzi în România pentru a da o petrecere tematică în curtea castelului. Pentru câțiva 

dintre invitați petrecerea a început încă de noaptea trecută la un restaurant din Poiana Brașov. Invitații sunt 

americani din topul cu cele mai mari averi și vedete de la Hollywood, printre ei și actrița Angelina Jolie. În presă 

nu au apărut imagini în care este surprinsă sosirea în România a lui Peter Thiel, co-fondator al PayPal și un 

apropiat al lui Elon Musk. Printre invitați s-ar mai afla și Sergey Brin, co-fondatorul Google, Steve Jurvetson, 

fondatorul Hotmail și actual membru al Consiliului de Administrație al SpaceX. Cei care au ajuns s-au strâns 

deja în Poiana Brașov la un restaurant cu specific românesc. 

În continuare, a fost prezentată aceeași înregistrare difuzată în cadrul emisiunii informative Info Plus, de la 

ora 10:56. 

Singurele informații prezentate un pic diferit au fost comentariile făcute de vocea din off la finalul 

înregistrării, după cum urmează: 
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Voce din off: Potrivit surselor TVR Info, marea petrecere privată de Halloween a miliardarilor, patroni de 

companii IT și vedete, ar urma să fie organizată în această seară la Castelul Bran, care a fost închiriat special 

pentru ei. (rep.02:32, S4) Alături de Elon Musk s-ar afla și actrița Angelina Jolie, Sergey Brin, co-fondatorul 

Google și Steve Jurvetson, fondatorul Hotmail și actual membru al Consiliului de Administrație al SpaceX. Și 

actrița Julia Sandstrom s-ar afla printre invitați. De altfel, aceasta a postat deja pe contul personal mai multe 

imagini din camerele de hotel unde a fost cazată în România, din timpul drumului cu mașina, dar și din elicopterul 

cu care a ajuns la Brașov. 

În plus, prin transmisiune video directă, de la Bran, a intervenit jurnalistul TVR, Ilinca Nazarie: 

Andra Soceanu (prezentatoare): Colega mea, Ilinca Nazarie, este la Bran, acolo unde va avea loc petrecerea 

miliardarilor americani. Ilinca, bine te-am găsit! Este diferită atmosfera la castel, mai multă agitație, poate ceva 

care să trădeze faptul că urmează acolo o petrecere de amploare? 

Ilinca Nazarie: Bun găsit, Andra! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Nimic nu pare să dea de înțeles că în 

această seară miliardarii lumii se reunesc, aici, la Castelul Bran. Pare o zi normală de duminică, e plin de turiști 

aici, la intrarea în castel erau zeci de persoane care așteptau să intre să viziteze în acest... în această după-amiază 

castelul, deci totul pare firesc. În schimb, la ora 16:00 știm că vizitatorii nu vor mai avea acces în castel și atunci 

vor începe pregătirile pentru petrecerea din această seară. (rep.03:59, S4) Dacă Elon Musk a ajuns sau nu în 

România nu ne este foarte clar. Seara trecută postase pe contul său de Twitter că pâinea proaspătă și produsele 

de patiserie sunt printre cele mai mari bucurii ale vieții, însă nu ne-a dat de înțeles dacă le-a gustat sau nu la 

noi în țară. De asemenea, printre cei care au mai postat pe rețelele de socializare că ar putea participa la 

evenimentul de diseară este și Ovidiu Toma, unul dintre CEO... directorii unei companii de criptomonede de la 

noi din țară. Așa cum spuneai și tu mai devreme, și alte vedete de la Hollywood și-au anunțat prezența aici prin 

diverse postări pe rețelele sociale, fie din zborul cu elicopterul de la București până aici. Nu știm sigur nici cum 

va ajunge la Castelul Bran Elon Musk, însă surse ale TVR Info ne spun că petrecerea va avea loc pe peluza 

castelului în această seară. 

Andra Soceanu (prezentatoare): Mulțumim, Ilinca! 

În timpul transmisiunii directe de la Bran, pe ecran partajat au rulat următoarele imagini:  

− filmate într-un cadru nocturn, în care se vedea curtea unui local iluminată în culoarea roșie; 

− un scurt video cu Elon Musk aflat pe covorul roșu;  

− o fotografie cu Angelina Jolie aflată la un eveniment; 

− un video scurt filmat într-o cameră de hotel, imagini filmate dintr-un elicopter, un video scurt în care actrița 

Julia Sandstrom se filma cu telefonul mobil în fața unei oglinzi și imagini filmate dintr-un autoturism în mișcare; 

− un autoturism intrând pe o stradă cu acces restricționat; 

− filmate într-un cadru nocturn cu mai multe făclii arzând; 

− mai multe fotografii, în diferite ipostaze, cu Ovidiu Toma (directorul unei companii de criptomonede). 

 

5. Telejurnal, interval orar 14:56-15:09 

S5 (rep.09:01:12-09:05:20, sel. TVR Info 30.10), ora 14:56 

Titluri: SURSE TVR INFO: CEL MAI BOGAT OM DIN LUME, LA PETRECERE ÎN ROMÂNIA; SURSE 

TVR INFO: ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE VIN ÎN ROMÂNIA; PETRECEREA MILIARDARILOR A 

ÎNCEPUT ASEARĂ, ÎN POIANA BRAȘOV;  

Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN-UL CELOR 1% LA BRAN; HALLOWEEN CU 

MILIARDARI LA BRAN; HALLOWEEN DE MILIARDE LA BRAN;  

Prezentatoare: Dorina Florea. 

Dorina Florea (prezentatoare): Bună ziua, bine v-am găsit la Telejurnal! Castelul Bran găzduiește 

petrecerea de Halloween a unora dintre cei mai bogați și cunoscuți oameni din lume. (rep.00:11, S5) Potrivit 

surselor TVR Info, Elon Musk, omul cu avere aproape cât PIB-ul țării noastre, ar urma să ajungă astăzi în 

România pentru o petrecere tematică în curtea castelului. Pentru câțiva dintre invitați petrecerea a început încă 

de noaptea trecută la un restaurant din Poiana Brașov. 

În continuare, a fost prezentată aceeași înregistrare difuzată în cadrul emisiunii informative Info Plus, de la 

ora 12:56. 
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În plus, prin transmisiune video directă, de la Bran, a intervenit jurnalistul TVR, Ilinca Nazarie: 

Dorina Florea (prezentatoare): Colega mea Ilinca Nazarie este la Bran, acolo unde va avea loc petrecerea 

miliardarilor americani. Ilinca, bună ziua! Ce ai reușit să mai afli despre acest eveniment, de altfel extrem de 

discret? 

Ilinca Nazarie: Bun găsit, Dorina! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt foarte puține informații despre 

petrecerea din această seară. Știm, însă, că o  parte dintre invitați  este deja în România, au vizitat Brașovul în 

cursul zilei de ieri, dar și-n această dimineață. Mai multe postări pe rețelele sociali... de socializare ne arată câți 

dintre aceștia au venit la noi în țară și cine urmează să petreacă în această noapte la Castelul Bran alături de cel 

mai bogat pom de pe planetă. Iată, vorbim despre Elle MacPherson, dar și despre Adrian Grenier și soția sa, 

amândoi actori vor fi în această seară în cortul amenajat pe peluza Castelului Bran, acolo unde, potrivit surselor 

TVR Info, va avea loc petrecerea. (rep.03:42, S5) Deocamdată nu știm sigur dacă Elon Musk a ajuns sau nu la 

noi în țară. Aceasta postează în continuare pe contul său de Twitter, însă nimic legat despre... de România, despre 

ce s-ar putea întâmpla în această seară aici. A scris, însă, seara trecută, că produsele patiserie și pâinea proaspăt 

făcută sunt lucruri minunate. Dorina! 

Dorina Florea (prezentatoare): Ilinca, îți mulțumesc! 

În timpul transmisiunii directe de la Bran, pe ecran partajat au rulat următoarele imagini:  

− filmate într-un cadru nocturn, în care se vedea curtea unui local iluminată în culoarea roșie; 

− un autoturism ieșind sau intrând pe o stradă cu acces restricționat; 

− filmate într-un cadru nocturn cu mai multe făclii arzând. 

 

6. Telejurnal, interval orar 16:56-17:05 

S6 (rep.11:02:49-11:04:49, sel. TVR Info 30.10), ora 16:57 

Titluri: SURSE TVR INFO: CEL MAI BOGAT OM DIN LUME, LA PETRECERE ÎN ROMÂNIA; TURIȘTII 

AU PUTUT VIZITA CASTELUL PÂNĂ LA ORA 16:00; SURSE TVR INFO: ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE 

VIN ÎN ROMÂNIA;  

Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN-UL CELOR 1% LA BRAN; HALLOWEEN LA 

CASTELUL BRAN; HALLOWEEN CU MILIARDARI LA BRAN;  

Prezentatoare: Dorina Florea. 

Dorina Florea (prezentatoare): Castelul Bran găzduiește petrecerea de Halloween a unora dintre cei mai 

bogați și cunoscuți oameni din lume. (rep.00:08, S6) Potrivit surselor TVR Info, Elon Musk ar urma să ajungă 

astăzi în România pentru o petrecere tematică în curtea castelului. Pentru câțiva dintre invitați petrecerea a 

început încă de noaptea trecută la un restaurant din Poiana Brașov. Colega mea, Ilinca Nazarie, este la Bran 

acolo unde va avea loc petrecerea miliardarilor americani. Ilinca, bună ziua! Ce ai reușit să mai afli despre acest 

eveniment. 

Prin transmisiune video directă, de la Bran, a intervenit jurnalistul TVR, Ilinca Nazarie: 

Ilinca Nazarie: Bun găsit, deja s-a restricționat accesul vizitatorilor. În Castelul Bran nu a fost făcut un 

program special, ci s-a respectat programul normal de vizitare al castelului pentru această zi, însă încep clar 

pregătirile pentru această seară. Surse ale TVR Info spun că în această seară invitații vor fi primiți de un grup de 

15 actori costumați în călugări, că petrecerea ar urma să înceapă în jurul orei 21:00 și că, de asemenea, la 

petrecere vor participa și actori care în mod normal se ocupă de reconstituiri istorice. Asta știm deocamdată 

despre petrecerea din această seară. Ce mai știm este că Peter Thiel, fondatorul PayPal, s-a plimbat în această 

după-amiază prin centrul Brașovului alături de alți invitați de la petrecere și a declarat presei că s-a simțit 

excelent aseară, când mai mulți miliardari din Statele Unite au petrecut în Poiana Brașov. Și Peter Thiel a spus 

de asemenea și că ne vedem în această seară la castel. În urmă cu puțin timp, un elicopter Black Hawk U.S. Army 

a survolat zona Castelului Bran, decolase din București, a plecat spre Brașov și-n aceste momente se întoarce din 

nou spre Capitală. Dorina! 

Dorina Florea (prezentatoare): Ilinca, îți mulțumesc! 

 

7. Telejurnal Moldova, interval orar 18:56-19:21 

S7 (rep.13:20:59-13:23:36, sel. TVR Info 30.10), ora 19:16 
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Titluri: SURSE TVR INFO: CEL MAI BOGAT OM DIN LUME, LA PETRECERE ÎN ROMÂNIA; SURSE 

TVR INFO: ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE VIN ÎN ROMÂNIA; PETRECEREA MILIARDARILOR A 

ÎNCEPUT DE ASEARĂ, ÎN POIANA BRAȘOV;  

Prezentatoare: Svetlana Gore. 

Svetlana Gore (prezentatoare): Castelul Bran găzduiește petrecerea de Halloween a unora dintre cei mai 

bogați și mai cunoscuți oameni de pe glob. (rep.00:10, S7) Potrivit surselor TVR Info, Elon Musk ar urma să 

ajungă astăzi în România pentru a... pentru o petrecere tematică în curtea castelului. Printre invitați sunt... 

pentru... pentru câțiva dintre invitați petrecerea a început încă de noaptea trecută la un restaurant din Poiana 

Brașov. 

În continuare, a fost prezentată aceeași înregistrare difuzată în cadrul emisiunilor informative Info Plus, de 

la ora 12:56 și Telejurnal, de ora 14:56. 

 

8. Telejurnal, interval orar 20:55-21:45 

S8 (rep.15:01:52-15:07:42, sel. TVR Info 30.10), ora 20:56 

Titluri: MILIARDARII LUMII, REUNIȚI LA BRAȘOV; VEDETELE S-AU PLIMBAT PRIN BRAȘOV; 

INVITAȚII LUI MUSK AU PETRECUT ÎN POIANA BRAȘOV; TURIȘTII AU PUTUT VIZITA CASTELUL PÂNĂ 

LA ORA 16:00; SURSE TVR INFO: PETRECEREA LUI MUSK VA ÎNCEPE LA 21:00; PETRECEREA LUI ELON 

MUSK CU INVITAȚI CELEBRI;  

Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN CU MILIARDARI; HALLOWEEN LA 

CASTELUL LUI DRACULA; 

Prezentatoare: Dorina Florea. 

Dorina Florea (prezentatoare): Petrecerea exclusivistă la care vor participa mai mulți miliardari și vedete 

internaționale de cinema începe în câteva ore la Castelul Bran. (rep.00:11, S8) Elon Musk, cel mai bogat om al 

planetei, fondatori ai unor companii precum Google sau PayPal, dar și actrițe precum Angelina Jolie sunt 

ultimii așteptați. Unii invitați au ajuns încă de ieri în România, s-au plimbat, au mâncat și au petrecut în Brașov 

și în Poiană. 

A fost difuzată o înregistrare în care au fost făcute următoarele comentarii: 

Voce din off: A fost agitație mare în Centrul Vechi al Brașovului, acolo unde zeci de oameni de afaceri, 

miliardari și vedete de la Hollywood au mâncat la un restaurant cu specific italian. Zeci de autovehicule, 

microbuze și limuzine i-au adus pe invitați, au petrecut câteva ore pe terasă, dar și înăuntrul restaurantului. 

Voce reporter (în limba engleză, cu subtitrare în limba română afișată pe ecran): Ce ne puteți spune despre 

România, vă place? 

Bărbat (în limba engleză, cu subtitrare în limba română afișată pe ecran): Da.  

Voce reporter (în limba engleză, cu subtitrare în limba română afișată pe ecran): Diseară veți fi la Castelul 

Dracula? 

Bărbat (în limba engleză, cu subtitrare în limba română afișată pe ecran): Sunt sigur că vă voi vedea acolo. 

Ne vedem diseară. 

Bărbat 2 (în limba engleză, cu subtitrare în limba română afișată pe ecran): Este un loc frumos cu multă 

cultură și istorie. 

Voce din off: Restaurantul a fost contactat de organizatorii petrecerii încă de acum trei săptămâni. Atunci 

a și fost stabilit meniul. 

Laurențiu Iordache (șef de restaurant): Nu s-a vrut nimic special, deci nimic deosebit în afară de ce avem 

noi în meniu, nu... e de fapt un branch, doar o singură solicitare a avut pe partea de detox, să aibă chestii 

vegetariene, fresh-uri, sucuri naturale pe bază de plante, pe bază de legume. 

Voce din off: Vedetele s-au plimbat apoi prin centrul Brașovului și s-au bucurat de atmosfera de lux de la 

hotelurile unde au fost cazate. Elle Macpherson, fotomodel, actriță, femeie de afaceri și prezentatoare de 

televiziune din Australia și-a postat filmările pe contul său de socializare. Și actrița Julia Sandstrom a anunțat pe 

o rețea de socializare că se află în România și a arătat mai multe imagini din hotel, dar și din elicopterul cu care 

a ajuns la Brașov. Câțiva dintre invitații lui Elon Musk au sosit încă de aseară în Brașov, au cinat la un restaurant 

din Poiană, iluminat în roșu, cu focuri de tabără și decorațiuni în spiritul sărbătorii de Halloween. Accesul a fost 

restricționat pentru turiști și au putut intra doar artiștii care au susținut spectacolul pentru invitați. 
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Agent securitate (text titrat pe ecran): De unde sunteți? 

Femeie (text titrat pe ecran): Bacău. Ceata Urșilor din Asău. 

Agent securitate (text titrat pe ecran): Și duba? 

Femeie (text titrat pe ecran): Și duba la fel... Și mai sunt încă trei mașini. 

Reporter (text titrat pe ecran): La ce petrecere sunteți invitați? 

Bărbat (text titrat pe ecran): N-aș putea să vă dau un răspuns. Nu știu. 

Reporter (text titrat pe ecran): Dar ce veți face? Un spectacol? 

Bărbat (text titrat pe ecran): Un spectacol. Jocul cu ursul. 

Voce din off: Invitații s-au bucurat de spectacol și de masa îmbelșugată și au povestit totul pe conturile de 

socializare. Castelul Bran s-a închis abia după ora 16:00, până atunci turiștii au putut vizita nestingheriți 

proprietatea. Unii au rămas chiar și după terminarea programului în speranța că se vor întâlni cu vedetele. 

Voce reporter: De la cine vrei autograf? 

Minor: Elon Musk. 

Voce reporter: Și ai venit special de la Satu Mare pentru asta? 

Minor: Da. 

Voce reporter: Ce admiri la el spune-mi? 

Minor: Cum a putut să reușească să creeze o mașină electrică. 

Femeie: Sunt mai mult pentru Angelina Jolie și pentru Johnny Depp. Actorii mă interesează mai mult. 

Voce reporter: Ce i-ar spune Dracula lui Elon Musk. 

Persoană costumată: Bine ai venit în România! 

Voce din off: Potrivit surselor TVR Info, marea petrecere exclusivistă ar urma să aibă loc într-un cort 

special amenajat în curtea Castelului Bran. Un elicopter Black Hawk a survolat Branul în jurul orei 15:00. 

Petrecerea din această seară nu e prima de acest fel, din 2009 de când a fost retrocedat copiilor prințesei Ileana 

de România, castelul a fost folosit pentru mai multe astfel de întâlniri private. 

Înregistrarea a fost ilustrată cu următoarele imagini:  

− cu invitații plimbându-se prin centrul orașului Brașov; 

− cu unii invitați ieșind dintr-un restaurant sau stând în fața localului respectiv; 

− cu actrița Julia Sandstrom; 

− postate de actrița Julia Sandstrom pe o rețea de socializare: un video scurt în care aceasta se filma cu 

telefonul mobil în fața unei oglinzi și imagini filmate dintr-un elicopter (sursa: Instagram); 

− cu mai multe autoturisme intrând pe o stradă cu acces restricționat;  

− în care se vedea curtea unui restaurant din Poiana Brașov, într-un cadru nocturn, al cărei decor era iluminat 

în culoarea roșie; 

− filmate în timpul petrecerii cu două femei care purtau accesorii reprezentative pentru Halloween (sursa: 

Instagram); 

− în care artiști, deghizați în urși, au interpretat Jocul ursului (sursa: Instagram);  

− din exteriorul sau interiorul Castelului Bran decorat special cu ocazia sărbătorii de Halloween; 

− mai mulți turiști aflați în zonă, unii dintre aceștia purtau diverse costume și accesorii;  

− filmate din exterior cu un cort special amenajat pentru petrecerea exclusivistă care urma să aibă loc în curtea 

Castelului Bran; 

− cu un elicopter care survola zona.  

În continuare, prin transmisiune video directă, de la Bran, a intervenit jurnalistul TVR, Ilinca Nazarie: 

Dorina Florea (prezentatoare): Așadar nu mai este mult până începe cea mai mediatizată petrecere din 

Castelul Bran. Invitații sunt încă la un restaurant cu specific românesc din Bran. Acolo se află și colega mea, 

Ilinca Nazarie. Ilinca, bună seara! Ce informații ai despre programul acestei seri? Și întâi de toate, ce ai aflat 

despre cele două vedete ale petrecerii, să le spunem așa, Elon Musk și Angelina Jolie? 

Ilinca Nazarie: Bun găsit, Dorina! Bun găsit, doamnelor și domnilor! (rep.04:23, S8) A ajuns sau nu Elon 

Musk în România? Este întrebarea de pe buzele tuturor celor care au venit în această seară în Bran special 

pentru a-l cunoaște pe cel mai bogat om de pe planetă, dar și pentru a-i vedea pe invitații săi. Am văzut și puțin 

mai devreme, sunt oameni care speră să prindă și un autograf de la Elon Musk, este agitație în Bran. Așa cum 

spuneai și tu, invitații sunt încă la un restaurant unde iau cina. Nu știm dacă meniul a fost unul ales înainte, așa 
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cum s-a întâmplat și astăzi la branch-ul pe care aceștia l-au servit în centrul Brașovului sau dacă au ales din 

preparatele din meniul restaurantului. Ce știm însă este că petrecerea va începe aici, la Castelul Bran, în curând. 

Invitații urmează să sosească și vor fi așteptați aici de un grup de actori îmbrăcați în călugări ce-i vor introduce 

în atmosfera de poveste și de petrecere de Halloween ce va avea loc aici, la Castelul Bran. „Welcome, Elon 

Musk!” scrie mare pe un balon amplasat în Bran, mesajul se vede din stradă. De asemenea, pe același balon a 

fost proiectată și o fotografie a lui Dracula.  

Dorina Florea (prezentatoare): Ilinca, îți mulțumesc! 

În timpul transmisiunii directe de la Bran, pe ecran partajat au rulat imagini cu mai multe persoane costumate 

care coborau din autoturisme. De asemenea, au fost prezentate imagini în care vedetele se aflau în centrul orașului 

Brașov. 

 

S9 (rep.15:07:42-15:09:04, sel. TVR Info 30.10), ora 21:02 

Titlu: GLUME PE SEAMA VIZITEI LUI ELON MUSK LA BRAN; 

Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN CU MILIARDARI; 

Prezentatoare: Dorina Florea. 

Dorina Florea (prezentatoare): Petrecerea de Halloween organizată de Elon Musk a stârnit imaginația și 

umorul românilor care s-au întrecut în glume pe rețelele de socializare. Cele mai multe au făcut referire la drumul 

greu până la Bran și la prețul mult prea mare al cazării din Poiana Brașov, Cluj sau Mamaia. 

A fost difuzată o înregistrare despre comentariile postate pe rețelele de socializare pe tema vizitei lui Elon 

Musk în România, astfel: 

Voce din off: Traficul de pe Valea Prahovei a fost cel mai des invocat în glumele și comentariile despre 

vizita lui Elon Musk în România postate pe rețelele de socializare. „Să-i spună cineva să n-o ia pe DN1 c-o să 

petreacă Halloween-ul în mașină” sau „legenda spune că Elon Musk a venit de vineri, dar abia a trecut azi de 

Comarnic”, au scris comentatorii. Alții au mers până la a spera că dacă-i place Halloween-ul la Bran, miliardarul 

ne-ar putea chiar construi autostrada București-Brașov. „Așa ceva numai el poate”, scrie un pesimist. Alții au 

făcut referire la prețurile prea mari din hotelurile de la noi: „Nici măcar el nu-și permite un weekend la Poiana 

Brașov”, crede un alt comentator. Alte mesaje au scos în evidență brandul pe care țara noastră de fapt îl are, fie 

că ne place sau nu - Dracula și nu frunza sau alte idei. Au fost și comentarii care au făcut aluzii la teoriile 

fanteziste privind existența unui centru de comandă în munții noștri: „A venit să cumpere Centrul de Comandă al 

Lumii, aflat sub munții Bucegi!”, a glumit cineva pe Facebook. 

În cadrul știrii au fost prezentate imagini cu: mai multe autoturisme aflate în coloană în traficul aglomerat 

de pe DN1, capturi de ecran în care au fost surprinse comentarii postate pe rețelele de socializare (datele personale 

ale utilizatorilor au fost blurate), Elon Musk, exteriorul Castelului Bran, filmat și fotografiat din mai multe 

unghiuri, mai mulți turiști aflați pe Platoul Bucegi. 

 

9. Context, interval orar 21:56-22:45 

S10 (rep.16:02:35-16:09:00, sel. TVR Info 30.10), ora 21:57 

Titluri (cu privire la subiectul sesizat): PETRECEREA MILIARDARILOR, ÎN ROMÂNIA; ELON MUSK A 

ÎNCHIRIAT CASTELUL BRAN; HALLOWEEN-UL MILIARDARILOR, ÎN CASA LUI DRACULA; ANGELINA 

JOLIE, PRINTRE INVITAȚII DE LA BRAN; MILIARDARI ȘI VEDETE DE LA HOLLYWOOD PETREC LA 

BRAN; 

Moderatoare: Monica Ghiurco; 

Invitați: Dumitru Borțun (profesor de comunicare), Gabriel Biriș (avocat). 

Monica Ghiurco: Aș începe mai excentric dialogul nostru pentru că toată lumea este cu ochii acum pe 

Bran, acolo unde, iată, cel mai bogat om din lume, da, Elon Musk, își petrece Halloween-ul. De ce a ales 

România cred că este clar pentru toată lumea, avem un... avem un personaj care, iată, este mai atractiv decât 

orice brand de țară pe care l-am încercat până acum și s-a închiriat acest castel, în mod firesc, pentru niște sume 

considerabile mă gândesc. Sunt anunțați circa 300 de participanți la o petrecere grozavă care ar trebui să aibă 

loc în această noapte, nu? Din ceea ce știm sunt prezenți nu doar magnați din domeniul tehnologiei, transferurilor 

financiare, da, al comunicării, ci și vedete de la Hollywood, printre care și Angelina Jolie. Prin urmare, v-aș 

întreba dacă sunteți impresionați de această alegere făcută de Elon Musk. Și dacă da, de ce? 
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În continuare, în studio s-a discutat despre: punerea României în atenția turiștilor, brandul Dracula ca 

ficțiune literară, amploarea evenimentului de la Bran, evenimentele organizate la Castelul Bran de-a lungul 

timpului, piedicile puse administratorilor Castelului Bran de către autoritățile locale, dezvoltarea Râșnovului: 

investiții, infrastructură. 

În timpul discuțiilor, pe ecran partajat au rulat imagini cu mai multe persoane costumate care coborau din 

autoturisme. 

 

10.  Info Plus, ora 23:56 

S11 (rep.18:06:01-18:09:53, sel. TVR Info 30.10), ora 23:56 

Titluri: MILIARDARII LUMII, REUNIȚI LA BRAȘOV; VEDETELE S-AU PLIMBAT PRIN BRAȘOV; 

INVITAȚII LUI MUSK AU PETRECUT ÎN POIANA BRAȘOV; TURIȘTII AU PUTUT VIZITA CASTELUL PÂNĂ 

LA ORA 16:00;  

Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN CU MILIARDARI; 

Prezentatoare: Doamnelor, domnilor, bună seara! Petrecerea exclusivistă la care participă mai mulți 

miliardari și vedete internaționale de cinema a început la Castelul Bran. Fondatori ai unor companii precum 

Google sau PayPal au ajuns de ieri în România, s-au plimbat, au mâncat și au petrecut în Brașov și în Poiană. 

(rep.00:19, S11) Cei mai importanți oaspeți așteptați pe care nimeni nu i-a surprins în imagini, nedeghizați, 

sunt Elon Musk, cel mai bogat om al planetei și actrița Angelina Jolie. 

În continuare, a fost prezentată aceeași înregistrare difuzată în cadrul emisiunii informative Info Plus, de la 

ora 20:55. 

 

 

31.10.2022 

 

1. Telejurnal, interval orar 07:02-07:18 

S12 (rep.01:15:34-01:16:06, sel. TVR Info 31.10), ora 07:10 

Titluri: PETRECEREA LUI ELON MUSK CU INVITAȚI CELEBRI; CASTELUL LUI DRACULA, 

ÎNCHIRIAT PENTRU PETRECERE; 

Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN LA CASTELUL LUI DRACULA; 

HALLOWEEN CU MILIARDARI;  

Prezentatoare: Andra Soceanu. 

Andra Soceanu (prezentatoare): Petrecerea exclusivistă la care au participat mai mulți miliardari și vedete 

internaționale de cinema a ținut până târziu în noapte la Castelul Bran. Fondatori ai unor companii precum 

Google sau PayPal au  ajuns încă de sâmbătă în România. (rep.00:16, S12) La petrecerea organizată de Elon 

Musk, cel mai bogat om al planetei, a participat și actrița Angelina Jolie. Mega petrecerea de azi noapte nu este 

prima de acest fel din 2009, de când a fost retrocedat copiilor prințesei Ileana de România, castelul a fost folosit 

pentru mai multe astfel de întâlniri private. 

Știrea a fost ilustrată cu imagini în care mai multe persoane costumate coborau dintr-un autoturism. 

 

2. 3 Ceasuri bune, interval orar 07:18-07:56 

S13 (rep.01:33:22-01:35:47, sel. TVR Info 31.10), ora 07:30 

Titluri: ELON MUSK POSTEAZĂ TEORII CONSPIRAȚIONISTE; ELON MUSK A MÂNCAT TOT CA 

ACASĂ;  

Prezentatori: Maria Smarandache și Bogdan Muzgoci. 

Maria Smarandache (prezentatoare): Să le reamintim celor care ne urmăresc în acest moment de ce am 

lipsit noi joi și vineri, nu? 

Bogdan Muzgoci (prezentator): Da, ca să aflăm ce impact au toate aceste lucruri asupra lumii în care trăim 

și încercăm și-n această dimineață, alături de invitații noștri, să vă dăm și dumneavoastră o parte din imaginea 

de ansamblu. E simplu, e destul de ușor să discuți. 

Maria Smarandache (prezentatoare): Dar să știți, doamnelor și domnilor, ieri când am revenit spre Capitală 

am stat și noi pe Valea Prahovei destul de... de mult. 



Pagina 11/20 

 

Bogdan Muzgoci (prezentator): V-ați întâlnit și cu Elon Musk? 

Maria Smarandache (prezentatoare): Nu ne-am întâlnit cu Elon Musk pentru că, nu știu, probabil era 

preocupat și oare o fi fost la un pahar de vin pelin? 

Bogdan Muzgoci (prezentator): I-o fi rămas pelinul pe buze pentru că seara trecută a fost foarte acid, a 

publicat pe Twitter, pentru că tot e al lui acum. (rep.00:51, S13) Cel mai bogat om de pe planetă, să știți, de fapt 

știți deja, a ajuns sâmbătă în România pentru prima dată. Atât el, cât și invitații săi miliardari au fost la o stână 

din Poiana Brașov unde au fost întâmpinați cu pâine, sare și palincă. 

Maria Smarandache (prezentatoare): Dar marea petrecere s-a ținut duminică seara la Castelul Bran, 

invitații lui Musk au ajuns la  restaurant, înțeleg pentru a servi masa înainte de a începe petrecerea de la Castelul 

Bran. 

Bogdan Muzgoci (prezentator): Șeful unei celebre companii care produce mașini foarte frumoase a cerut 

discreție absolută și-a dat câteva ordine angajaților restaurantului exclusivist. Pentru ospătari cerința a fost să 

poarte ținute albe din cap până-n picioare, iar gardul din fața restaurantului să fie acoperit cu o pânză. 

Maria Smarandache (prezentatoare): Preparatele din meniu au fost alese cu grijă, iar la Castelul Bran unde 

invitații au plecat în jurul orei 20:00... 

Bogdan Muzgoci (prezentator): Practic s-au culcat odată cu găinile. 

Maria Smarandache (prezentatoare): Da, exact. A fost un festin, a venit bucătarul personal al lui Elon Musk 

adus special din America, vreo 300 de persoane înțeleg că... 

Bogdan Muzgoci (prezentator): Dar eu asta nu înțeleg, cum să fii tu ditamai Elon Musk și să vii  și să îți 

gătească tot bucătarul tău? Adică, mi se pare puțin ciudat. Să nu guști tu din sărmăluțele astea românești? Să nu 

te bucuri tu de niște jumărele? Să nu mănânci un ciolan afumat dacă tot vii aici la noi? 

Maria Smarandache (prezentatoare): Da' important este să nu conduci dacă ai consumat alcool. 

Bogdan Muzgoci (prezentator): Doamne ferește! 

Maria Smarandache (prezentatoare): Că există un risc. 

Bogdan Muzgoci (prezentator): Da, dacă ai... 

Maria Smarandache (prezentatoare): Dacă n-ai Casco, asigurări. 

Bogdan Muzgoci (prezentator): Dacă n-ai cap conduci fără... după ce ai consumat alcool (...). 

În cadrul știrii au fost prezentate imagini din momentul sosirii invitaților la petrecerea exclusivistă 

organizată la Castelul Bran. Unul din invitați ținea un dinozaur de o frânghie, în timp ce pe margine se aflau mai 

mulți reporteri și cameramani. De asemenea, au fost prezentate imagini cu mai multe persoane costumate care 

coborau dintr-un autoturism și o proiecție a unei fotografii a Contelui Dracula.  

 

3. Telejurnal, interval orar 08:00-08:09 

S14 (rep.02:06:49-02:07:21, sel. TVR Info 31.10), ora 08:01 

Titluri: PETRECEREA LUI ELON MUSK CU INVITAȚI CELEBRI; CASTELUL LUI DRACULA, 

ÎNCHIRIAT PENTRU PETRECERE; 

Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN LA CASTELUL LUI DRACULA; 

HALLOWEEN CU MILIARDARI;  

Prezentatoare: Andra Soceanu. 

A fost prezentată o știre cu același conținut cu cel al știrii difuzate în ediția informativă Telejurnal, de la 

ora 07:02. 

În schimb, știrea a fost ilustrată cu imagini diferite de cele ale știrii menționate mai sus.  

Astfel, au fost prezentate imagini cu mai multe persoane filmate într-un cadru nocturn și imagini din 

momentul sosirii unor invitați la petrecerea organizată la Castelul Bran în care mai mulți reporteri și cameramani 

se aflau pe ambele părți ale unei străzi, iar printre aceștia trecea un autoturism. 

 

4. Telejurnal, interval orar 09:00-09:10 

S15 (rep.03:08:27-03:09:02, sel. TVR Info 31.10), ora 09:03 

Titluri: PETRECEREA LUI ELON MUSK CU INVITAȚI CELEBRI; CASTELUL LUI DRACULA, 

ÎNCHIRIAT PENTRU PETRECERE; 
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Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN LA CASTELUL LUI DRACULA; 

HALLOWEEN CU MILIARDARI;  

Prezentatoare: Andra Soceanu. 

A fost prezentată o știre cu același conținut cu cel al știrii difuzate în ediția informativă Telejurnal, de la 

ora 07:02. 

 

5. Info plus, interval orar 10:00-10:49 

S16 (rep.04:22:46-04:25:06, sel. TVR Info 31.10), ora 10:17 

Titluri: MILIARDARII LUMII, REUNIȚI LA BRAȘOV; PETRECERE CU CELEBRITĂȚI, LA BRAN; 

Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN; HALLOWEEN LA 

CASTELUL LUI DRACULA;  

Prezentator: Eugen Rusu. 

Eugen Rusu (prezentator): Toate privirile au fost îndreptate spre ținuturile din jurul Brașovului și spre 

Castelul Bran. Aici, unii dintre multimiliardarii lumii au participat la o petrecere misterioasă de Halloween. Cum 

s-au distrat invitații aflăm de la colega mea, Ilinca Nazarie, care este la Bran. Bun găsit, Ilinca! Te rog, te 

ascultăm! 

În continuare, prin transmisiune video directă, de la Bran, a intervenit jurnalistul TVR, Ilinca Nazarie: 

Ilinca Nazarie: Bun găsit, Eugen! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Cu făclii și cu muzică ce părea a fi de 

pe coloana sonoră a unui film horror, așa au fost primiți invitații la Castelul Bran seara trecută, în jurul orei 

21:00. Aceștia au început să sosească la castel cu mai multe mașini încercând să stea cât mai departe de privirile 

curioșilor. Erau zeci de persoane adunate în fața castelului pentru a încerca să-i vadă pe cei care urmau să-și 

petreacă noaptea în castel sperând și la un autograf. Am întâlnit un tânăr de 13 ani care a venit de la Satu Mare 

cu o agendă special pentru a-i lua un autograf lui Elon Musk. Au fost proiectate și mesaje pe Castelul Bran seara 

trecută, un protest al Greenpeace scri... arăta pe castel: „2% pentru pădurile din România”, „SOS Pădurile 

Carpaților”, „Elon Musk scrie despre asta pe Twitter” și „Angelina Jolie ia atitudine”. Sunt câteva dintre 

mesajele ce au fost proiectate pe Castelul Bran seara trecută. Petrecerea a ținut până aproape de zori, la o bucată 

de noapte invitații s-au mutat într-un restaurant de aici din Bran unde au continuat petrecerea până dimineață. 

Eugen!  

(rep.01:45, S16) Eugen Rusu (prezentator): Da, Ilinca, eram curios dacă l-ai văzut pe Elon Musk până la 

urmă sau dacă ai văzut-o pe Angelina Jolie? Nu... nu s-a întâmplat acest lucru, nu? 

(rep.01:56, S16) Ilinca Nazarie: Eugen, nimeni nu știe în acest moment sau cel puțin noi nu avem 

confirmarea până în acest moment dacă Elon Musk a ajuns sau nu în România. Au fost atât de mulți invitați, 

am reușit să vedem câțiva dintre ei prin geamurile fumurii ale mașinilor, însă n-am putut să ne dăm seama dacă 

printre ei este sau nu și Elon Musk sau Angelina Jolie. 

Eugen Rusu (prezentator): Am înțeles, mulțumesc mult, Ilinca, pentru toate aceste detalii. 

În cadrul știrii au fost prezentate imagini din momentul sosirii invitaților la petrecerea organizată la Castelul 

Bran, cu mai multe persoane costumate care coborau dintr-un autoturism. 

 

6. Info plus, interval orar 11:00-11:43 

S17 (rep.05:24:28-05:26:40, sel. TVR Info 31.10), ora 11:19 

Titluri: MILIARDARII LUMII, REUNIȚI LA BRAȘOV; PETRECERE CU CELEBRITĂȚI, LA BRAN; 

Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN; HALLOWEEN LA 

CASTELUL LUI DRACULA;  

Prezentator: Eugen Rusu. 

Eugen Rusu (prezentator): Toate privirile au fost îndreptate spre ținuturile din jurul Brașovului și spre 

Castelul Bran. Aici, unii dintre multimiliardarii lumii au participat la o petrecere misterioasă de Halloween. Cum 

s-au distrat invitații aflăm de la colega mea, Ilinca Nazarie, care este la Bran. Bun găsit, Ilinca, te ascultăm! 

În continuare, prin transmisiune video directă, de la Bran, a intervenit jurnalistul TVR, Ilinca Nazarie: 

Ilinca Nazarie: Bun găsit, Eugen! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Cu făclii și cu muzică ce pare a fi de 

pe coloana sonoră a unui film horror, așa au fost prinși... primiți seara trecută invitații aici, la Castelul Bran, 

cunoscut publicului drept Castelul lui Dracula datorită romanului lui Bram Stoker. Iată că invitații au vrut să stea 
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totuși departe de ochii publicului, au venit în mașini cu geamuri fumurii, în jurul orei 21:30, la castel. Au petrecut 

până mult după miezul nopții când petrecerea a continuat la un restaurant din centrul orașului Bran. Au fost 

proiectate și mai multe mesaje pe castel, cei de la Greenpeace au solicitat ajutor din partea lui Elon Musk și 

Angelinei Jolie pentru pădurile din România. „SOS pentru păduri” scria pe Castelul Bran, seara trecută, în jurul 

orei 22:00. Și un mesaj „Welcome, Elon Musk!” a fost proiectat de asemenea pe un balon imens, aici, în Bran, în 

curtea unui complex turistic era mesajul celor de aici către cel mai bogat om de pe planetă. 

Eugen Rusu (prezentator): Da. 

Ilinca Nazarie: Astăzi, începând cu ora 12:00, vizitatorii vor putea să se întoarcă în Castelul Bran, 

programul nu a fost schimbat, iar vizitele continuă astăzi între ora 12:00... între orele 12:00 și 16:00. Iar, potrivit 

unor surse, mai multe evenimente private vor avea loc în această săptămână, în acest castel. 

Eugen Rusu (prezentator): Mulțumim, Ilinca, pentru toate informațiile. Speram și la un selfie cu tine și cu 

Elon Musk, dar asta este, poate data viitoare (...). 

În cadrul știrii au fost prezentate imagini din momentul sosirii invitaților la petrecerea organizată la Castelul 

Bran, cu mai multe persoane costumate care coborau din mașini. 

 

S18 (rep.05:26:40-05:28:00, sel. TVR Info 31.10), ora 11:21 

Titlu: GLUME PE SEAMA VIZITEI LUI ELON MUSK LA BRAN; 

Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN CU MILIARDARI; 

Eugen Rusu (prezentator): Până atunci însă, petrecerea de Halloween de la Castelul Bran a stârnit 

imaginația și umorul românilor care s-au întrecut în glume pe rețelele de socializare. Cele mai multe au făcut 

referire la drumul greu până la Bran și la prețul mult prea mare al cazării din Poiana Brașov, Cluj sau Mamaia. 

A fost prezentată o știre cu același conținut cu cel al știrii difuzate în ediția informativă Telejurnal, din data 

de 30.10.2022, de la ora 20:55. 

 

S19 (rep.05:45:38-05:48:20, sel. TVR Info 31.10), ora 11:40 

Titlu (cu privire la subiectul sesizat): PETRECERE EXCLUSIVISTĂ DE HALLOWEEN LA CASTELUL 

BRAN;  

Invitat în studio: Ștefan Onica. 

În studio a fost invitat Ștefan Onica pentru a vorbi despre cele mai citite articole de pe site-ul stiriletvr.ro.  

Unul din subiectele discutate s-a referit la petrecerea privată organizată la Castelul Bran cu ocazia 

Halloween-ului. 

Ștefan Onica: Iar ultimul, să revenim în România și vorbim despre petrecerea celebră. 

Eugen Rusu (prezentator): Eu credeam că cu asta începi, iartă-mă! 

Ștefan Onica: Nu o să încep cu asta pentru că nu a fost, însă eu am remarcat un lucru la această petrecere, 

nu neapărat că a venit Elon Musk, ci că a venit... a venit... discuția este mult mai amplă și aicea este o discuție 

despre... până la urmă ce... Elon Musk ne-a arătat ce anume... ce anume trebuie să promovăm în turismul 

românesc.  

În continuare, timp de aproximativ două minute și jumătate, în studio s-a discutat despre strategia de turism 

și promovarea turismului românesc. 

 

7. Telejurnal, interval orar 12:00-12:29 

S20 (rep.06:18:40-06:21:40, sel. TVR Info 31.10), ora 12:13 

Titluri: PETRECEREA BOGAȚILOR LA CASTELUL BRAN; MILIARDARII LUMII, REUNIȚI LA 

BRAȘOV; PETRECERE CU CELEBRITĂȚI, LA BRAN;  

Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN; HALLOWEEN LA 

CASTELUL LUI DRACULA;  

Prezentatoare: Laura Fronoiu. 

Laura Fronoiu (prezentatoare): Noapte de poveste la Castelul Bran, bogații lumii au venit în România și-au 

avut parte de o petrecere cum nu visau de Halloween. (rep.00:10, S20) Elon Musk nu a fost zărit însă printre 

invitați, însă și-a ales invitații pe sprânceană și au fost așteptați de călugări și o atmosferă din filmele de groază. 

Petrecerea s-a întins până spre dimineață. 
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A fost difuzată o înregistrare în care au fost făcute următoarele comentarii referitoare la petrecerea de 

Halloween care a avut loc la Castelul Bran în seara precedentă: 

Voce reporter (în limba engleză cu subtitrare în limba română afișată pe ecran): Sunteți pregătiți pentru 

petrecere? Arătați minunat. 

Voce din off: Misterioși și-n costume de poveste, zeci de invitați la cea mai așteptată petrecere de 

Halloween au participat întâi la un branch organizat în apropierea Castelului lui Dracula. Pe un balon din centrul 

Branului o proiecție luminoasă îi ura bun venit celui mai bogat om de pe planetă, Elon Musk. După miezul nopții 

povestea cu prinți și prințese medievale a continuat în curtea Castelului Bran, care a fost luminat în roșu. Acolo 

oaspeții au fost așteptați de un grup de actori îmbrăcați în călugări pentru a-i introduce în atmosfera acestei 

petreceri, iar pe aleile ce duc la castel au fost aprinse făclii. Printre cei care au vrut să participe la petrecere a 

fost și un dinozaur. Zeci de curioși au așteptat în fața castelului pentru a-i putea zări pe miliardarii lumii veniți 

să petreacă în România. În tot acest timp unii dintre oaspeții aleși pe sprânceană împărtășeau lumii întregi cum 

se distrează. Petrecerea de la Castelul Bran s-a terminat în jurul orei 03:00 dimineața. Distracția a continuat însă 

într-un conac aflat în apropiere. 

În cadrul știrii au fost prezentate următoarele imagini: 

− din momentul sosirii invitaților la petrecerea organizată la Castelul Bran, cu mai multe persoane costumate 

care coborau din mașini; 

− o proiecție luminoasă a unei fotografii a Contelui Dracula; 

− cu făclii aprinse pe aleile din apropierea castelului; 

− cu unul din invitați ținând un dinozaur de frânghie, în timp ce pe margine se aflau mai mulți reporteri și 

cameramani; 

− un scurt video filmat în timpul petrecerii cu o femeie purtând o rochie albă, lungă și imagini cu un cor de 

copiii cântând la un balcon aflat la etajul superior al încăperii (sursa imaginilor a fost afișată în colțul din stânga-

sus al ecranului). 

În continuare, prin transmisiune video directă, de la Bran, a intervenit jurnalistul TVR, Ilinca Nazarie, care 

a vorbit despre numărul mare de turiști aflați la Castelul Bran: 

Laura Fronoiu (prezentatoare): Petrecerea bogaților s-a încheiat, iar castelul redevine un punct de atracție 

pentru turiști. Ilinca Nazarie este la Bran și ne spune mai multe. Bun găsit, Ilinca, te ascultăm! 

Ilinca Nazarie: Bun găsit, Laura! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt zeci de persoane care așteaptă în 

acest moment să viziteze Castelul Bran. Totul pare să fi revenit la normal aici, lumea parcă a și uitat de petrecere. 

Am stat de vorbă puțin mai devreme cu doi americani veniți în vizită în România, ne-au spus că stau deja de 10 

zile la noi în țară și că au vrut neapărat ca în această perioadă de Halloween să ajungă la castelul gotic de aici 

și că au fost și ei supărați că nu au primit invitații la petrecerea de seara trecută, dar că de fapt și de drept vor să 

viziteze castelul. A trecut puțin timp de când vizitatorii au acces, pot să spun că de când am ajuns noi aici erau 

deja zeci de persoane așezate la rând. Doar în primele cinci luni ale acestui an Castelul Bran a fost vizitat de 

peste 200.000 de persoane. Sunt oameni veniți din toate colțurile lumii. Am auzit vorbindu-se și ieri, și astăzi, și 

spaniolă, și italiană, și limba engleză, e clar că acest castel atrage turiști de peste tot din lume și iată și explicația 

pentru care și invitații lui Elon Musk și-au dorit să petreacă Halloween-ul aici, în inima României.  

În timpul transmisiunii directe de la Bran, pe ecran partajat au rulat imagini din momentul sosirii invitaților 

la petrecerea organizată la Castelul Bran, cu mai multe persoane costumate care coborau din mașini. De asemenea, 

în imagini, s-a văzut proiecția luminoasă a fotografiei Contelui Dracula. 

 

8. Telejurnal, interval orar 14:00-14:30 

S21 (rep.08:27:26-08:30:51, sel. TVR Info 31.10), ora 14:22 

Titluri: PETRECEREA BOGAȚILOR LA CASTELUL BRAN; MILIARDARII LUMII, REUNIȚI LA 

BRAȘOV; PETRECERE CU CELEBRITĂȚI, LA BRAN; SUTE DE TURIȘTI LA CASTELUL BRAN, DE 

HALLOWEEN; 

Deasupra burtierei au fost titrate următoarele: HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN; HALLOWEEN LA 

CASTELUL LUI DRACULA;  

Prezentatoare: Loredana Iordache 
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Loredana Iordache (prezentatoare): Noapte de poveste la Castelul Bran, bogații lumii au venit în România 

și-au dat o petrecere cum nu visau de Halloween. Invitații aleși pe sprânceană au fost așteptați de călugări și într-

o atmosferă din filmele de groază, petrecerea s-a întins până spre dimineață. 

În continuare, a fost difuzată aceeași înregistrare difuzată anterior, în ediție Telejurnal, de la ora 12:00. 

Apoi, prin transmisiune video directă, de la Bran, a intervenit jurnalistul TVR, Ilinca Nazarie, care a vorbit 

despre numărul mare de turiști străini aflați la Castelul Bran în această perioadă: 

Loredana Iordache (prezentatoare): Petrecerea bogaților s-a încheiat, iar castelul redevine un punct de 

atracție pentru turiști. Colega mea, Ilinca Nazarie, este la Bran și ne spune mai multe. Bună ziua, Ilinca! S-au 

întors turiștii la castel? Vedem că este... într-un peisaj de... de... într-un peisaj de vis acolo. 

Ilinca Nazarie: Bun găsit, Loredana! Bun găsit, doamnelor și domnilor! E clar că și vremea a contribuit la 

zecile de turiști și la decizia lor de a veni și de a-și petrece această zi aici, în Bran. Sunt sute de persoane care au 

venit în această dimineață special ca să viziteze Castelul Bran. Sunt foarte mulți turiști străini, practic în fața 

castelului astăzi, îți spun sincer, nu am auzit vorbindu-se limba română. Am întâlnit americani, am întâlnit tineri 

din Austria care au plecat special într-un tur în România cu gândul să ajungă chiar astăzi să viziteze castelul 

gotic din inima României. Am întâlnit foarte mulți turiști din Bulgaria și ei sosiți la fel, tocmai pentru această zi. 

Petrecerea, interesantă sau nu pentru ei, americanii ne-au spus încă... însă că și-ar fi dorit și ei să fie invitați la 

petrecere, dar că se mulțumesc să viziteze în această după-amiază castelul. Comercianții din apropiere ne spuneau 

că, mai ales în luna august, dar și acum în apropiere de Halloween, numărul turiștilor străini crește foarte mult, 

însă că în general cei care vin să viziteze castelul sunt românii. E un motiv clar această petrecere pentru ca lumea 

să afle, poate din ce în ce mai mult, despre castelul de aici din Bran. Spun și comercianții, dar și reprezentanții 

autorităților locale că speră să vadă o creștere a numărului de turiști în următoarea perioadă sau în următorul 

an datorită evenimentului ce a avut loc seara trecută aici. Loredana! 

Loredana Iordache (prezentatoare): Ilinca, mulțumim! 

În timpul transmisiunii directe de la Bran, pe ecran partajat au rulat imagini din momentul sosirii invitaților 

la petrecerea organizată la Castelul Bran, cu mai multe persoane costumate care coborau din mașini. De asemenea, 

în imagini, s-a văzut proiecția luminoasă a fotografiei Contelui Dracula. 

 

9. Telejurnal Moldova, interval orar 18:00-18:52 

S22 (rep.12:52:19-12:54:50, sel. TVR Info 31.10), ora 18:47 

Titlu: PETRECEREA BOGAȚILOR LA CASTELUL BRAN  

Prezentator: Vadim Cheptănaru 

Vadim Cheptănaru (prezentator): Continuăm cu alte știri! Noapte de poveste la Castelul Bran. Miliardarii 

lumii și vedetele de la Hollywood au venit în România și-au avut o petrecere cum nu visau de Halloween. Invitații 

aleși pe sprânceană au fost așteptați de călugări într-o atmosferă din filmele de groază. Petrecerea s-a întins până 

spre dimineață. 

A fost difuzată o înregistrare în care au fost făcute următoarele comentarii referitoare la petrecerea de 

Halloween care a avut loc la Castelul Bran în seara precedentă: 

Voce reporter (în limba engleză cu subtitrare în limba română afișată pe ecran): Sunteți pregătiți pentru 

petrecere? Arătați minunat. 

Voce din off: Misterioși și-n costume de poveste, zeci de invitați la cea mai așteptată petrecere de 

Halloween au participat întâi la un branch organizat în apropierea Castelului lui Dracula. Pe un balon din centrul 

Branului o proiecție luminoasă îi ura bun venit celui mai bogat om de pe planetă, Elon Musk.  

Invitată (cu subtitrare în limba română afișată pe ecran): Bună seara! Bună seara! Suntem în Transilvania! 

La Castelul lui Dracula care este în spatele nostru! 

Voce din off: După miezul nopții povestea cu prinți și prințese a continuat în curtea Castelului Bran, care 

a fost luminat în roșu. Acolo oaspeții au fost așteptați de un grup de actori îmbrăcați în călugări pentru a-i 

introduce în atmosfera petrecerii, iar pe aleile ce duc la castel au fost aprinse făclii. Printre cei care au vrut să 

participe la petrecere a fost și un dinozaur. Zeci de curioși au așteptat în fața Castelului Bran pentru a-i putea 

zări pe miliardarii lumii veniți să petreacă în România. În tot acest timp unii dintre oaspeții aleși pe sprânceană 

împărtășeau lumii întregi cum se distrează în decorul special pregătit pentru eveniment. Aproximativ 200 de 

persoane ar fi luat parte la petrecerea exclusivistă, cele mai multe vedete de la Hollywood, dar și autorități locale 
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brașovene. Totul a fost extrem de bine păzit astfel că și misterul evenimentului se amplifica de fiecare dată când 

o mașină cu invitați trecea de bariera de la intrarea în curtea Castelului Bran. 

Ioan Cosmin Feroiu: (primarul comunei Bran, județul Brașov): Nu a fost așa de ușor să... 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. 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. Totul a fost minunat. 

Voce din off: Petrecerea de la Castelul Bran s-a terminat în jurul orei 03:00 dimineața. Distracția a 

continuat însă într-un conac aflat în apropiere. 

Înregistrarea a conținut următoarele imagini: 

− din momentul sosirii invitaților la petrecerea organizată la Castelul Bran, cu mai multe persoane costumate 

care coborau din mașini; 

− cu o proiecție luminoasă a unei fotografii a Contelui Dracula; 

− scurt video în care două invitate s-au filmat în curtea Castelului Bran anunțând că se află în Transilvania 

(sursa imaginilor a fost afișată în colțul din stânga-sus al ecranului); 

− cu unul din invitați ținând un dinozaur de frânghie, în timp ce pe margine se aflau mai mulți reporteri și 

cameramani; 

− cu făclii aprinse pe aleile din apropierea castelului; 

− cu mai mulți oameni aflați în fața Castelului Bran (imaginile au fost filmate dintr-un autoturism în mișcare); 

− scurte video-uri filmate în timpul petrecerii cu: oaspeți aflați în curte și Castelul Bran iluminat cu roșu; 

oaspeții petrecând în decorul special pregătit pentru eveniment; o femeie purtând o rochie albă, lungă; un cor de 

copiii cântând la un balcon aflat la etajul superior al încăperii (sursa imaginilor a fost afișată în colțul din stânga-

sus al ecranului); 

− cu un autoturism trecând de o barieră. 

 

10.  Telejurnal, interval orar 19:59-20:49 

S23 (rep.14:25:20-14:27:44, sel. TVR Info 31.10), ora 20:19 

Titlu: PETRECERE DE POMINĂ LA CASTELUL BRAN;  

Prezentator: Radu Andrei Tudor. 

A fost prezentată o știre cu același conținut cu cel al știrii difuzate în ediția informativă Telejurnal Moldova, 

de la ora 18:00. 

 

S24 (rep.14:27:45-14:29:22, sel. TVR Info 31.10), ora 20:22 

Titluri: A FOST SAU N-A FOST... ELON MUSK; VEDETELE AU PLECAT DIN ZONA BRAȘOVULUI 

CU ELICOPTERELE; 

Prezentator: Radu Andrei Tudor 

Radu Andrei Tudor (prezentator): Vedetele au început să plece astăzi la orele amiezii, fără însă a răspunde 

la întrebarea ultimelor zile. A fost sau nu cel mai bogat om din lume în România? Colega mea, Ilinca Nazarie, 

care la fost la Bran ne spune cum au decurs lucrurile. 

Prin transmisiune video directă, de la Bran, a intervenit jurnalistul TVR, Ilinca Nazarie: 

Ilinca Nazarie: Bun găsit! Petrecerea s-a încheiat, e drept la Bran totul s-a întors la normal, invitații s-au 

întors deja acasă, însă nimeni nu a reușit să răspundă, cel puțin de aici din Bran, la întrebarea pe care ne-am 

adresat-o cu toții în ultimele trei zile. (rep.00:38, S24) Surse oficiale și neoficiale ale Televiziunii Române susțin 

că Elon Musk nu a intrat în România și că nu a participat la petrecerea de la Castelul Bran, însă alții spun că 

l-ar fi zărit în aceste zile la noi în țară. Cert este că petrecerea a stârnit foarte mult interes și printre cei care 

locuiesc în Bran. Ne spuneau câțiva dintre comercianții care își vând produsele în apropiere de castel de mai bine 

de 30 de ani, că se așteaptă ca după această petrecere să vadă din ce în ce mai mulți turiști străini în Bran. Ne 

spuneau că cei mai mulți turiști străini ajung aici mai ales în august, dar și acum în octombrie când se sărbătorește 

Halloween-ul și datorită renumelui castelului, însă că cei mai mulți dintre cei care vin la castel sunt românii. 
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11.  Info Plus, interval orar 23:00-23:25 

S25 (rep.17:25:21-17:28:00, sel. TVR Info 31.10), ora 23:20 

Titluri: PETRECEREA DE LA BRAN AR PUTEA ADUCE MAI MULȚI TURIȘTI; 

Prezentator: Mihai Rădulescu. 

A fost prezentată o știre despre impactul pe care petrecerea exclusivistă organizată la Castelul Bran cu ocazia 

sărbătorii de Halloween l-ar putea avea pentru a crește numărul de turiști străini în România. 

La începutul știrii, prezentatorul a făcut următoarea introducere în care a menționat faptul că Elon Musk nu 

a vizitat România în aceste zile, după cum urmează: 

Mihai Rădulescu (prezentator): Petrecerea de la Halloween... de Halloween de la Castelul Bran s-a 

terminat, suspansul a rămas, timp de câteva zile toată lumea s-a întrebat dacă Elon Musk a venit în România. 

(rep.00:11, S25) Potrivit unor surse TVR Info miliardarul nu a ajuns în țara noastră. Oricum România se poate 

promova  mult mai eficient după această petrecere la care au participat unii dintre bogații planetei. O spun și 

specialiștii din PR, și consultanții în turism, trebuie doar să exploatăm momentul pe plan extern. 
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CONCLUZII  

INFO PLUS, TELEJURNAL, TELEJURNAL MOLDOVA, 3 CEASURI BUNE 

  30-31.10.2022 - EMISIUNI INFORMATIVE - FĂRĂ MARCAJ 

Sesizări  Sinteza constatării 

Sesizarea nr. 

10906/01.11.2022 

Sesizarea nr. 

11031/03.11.2022 

Sesizarea nr. 

11083/05.11.2022 

A fost monitorizat programul difuzat de postul de televiziune TVR Info, în zilele de 30.10.2022 și 31.10.2022, 

urmărindu-se aspectul sesizat referitor la posibila venire a lui Elon Musk în România pentru a participa la o petrecere 

organizată la Castelul Bran cu ocazia sărbătorii de Halloween. 

30.10.2022 

S1-S7 

Titlu (referitor la aspectele reclamate): ELON MUSK ȘI ANGELINA JOLIE VIN ÎN ROMÂNIA; 

S1-S8, S11 

În data de 30.11.2022 au fost difuzate 9 știri, la orele: 08:00, 09:02, 10:56, 12:56, 14:56, 16:57, 19:16, 20:56, 

23:56, referitoare la posibila sosire în România a lui Elon Musk și a actriței Angelina Jolie și la petrecerea organizată 

la Castelul Bran cu ocazia Halloween-ului.  

În cadrul știrilor s-au făcut 15 mențiuni privind posibila sosire a lui Elon Musk și / sau a actriței Angelina Jolie 

în România, după cum urmează: 

(rep.00:01, S1) - ora 08:00 

Andra Soceanu (prezentatoare): Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, este așteptat astăzi în România. 

Potrivit surselor TVR Info, miliardarul ar da o petrecere de Halloween la Bran (...). 

(rep.00:05, S2) - ora 09:02, (rep.00:08, S3) - ora 10:56, (rep.00:07, S4) - ora 12:56 

Andra Soceanu (prezentatoare): (...) Potrivit surselor TVR Info, Elon Musk, cel mai bogat om al lumii, ar urma 

să ajungă astăzi în România pentru a da o petrecere tematică în curtea castelului. 

(rep.02:02, S3) - ora 10:58, 

Voce din off: (...) Vestea că Elon Musk ar putea să fi ajuns în România i-a adus în Poiana Brașov pe 

simpatizanții miliardarului. 

(rep.02:32, S3) - ora 10:58, (rep.02:32, S4) - ora 12:58 

Voce din off: (...) Alături de Elon Musk s-ar afla și actrița Angelina Jolie (...). 

(rep.00:11, S5) - ora 14:56 

Dorina Florea (prezentatoare): (...) Potrivit surselor TVR Info, Elon Musk, omul cu avere aproape cât PIB-ul 

țării noastre, ar urma să ajungă astăzi în România pentru o petrecere tematică în curtea castelului. 

(rep.00:08, S6) - ora 16:57, (rep.00:10, S7) - ora 19:16 

Dorina Florea (prezentatoare): Potrivit surselor TVR Info, Elon Musk ar urma să ajungă astăzi în România 

pentru o petrecere tematică în curtea castelului. 

(rep.00:11, S8) - ora 20:57 

Dorina Florea (prezentatoare): (...) Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, fondatori ai unor companii precum 

Google sau PayPal, dar și actrițe precum Angelina Jolie sunt ultimii așteptați. 
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(rep.00:19, S11) - ora 23:56 

În ultima ediție informativă a zilei, începând cu ora 23:56, s-a menționat faptul că cei doi oaspeți, Elon Musk și 

Angelina Jolie, nu au fost surprinși în imagini: 

Prezentatoare: Cei mai importanți oaspeți așteptați pe care nimeni nu i-a surprins în imagini, nedeghizați, sunt 

Elon Musk, cel mai bogat om al planetei și actrița Angelina Jolie. 

De asemenea, prin transmisiune video directă, de la Bran, jurnalistul TVR, Ilinca Nazarie, a făcut următoarele 

comentarii: 

(rep.03:59, S4) - ora 13:00 

Ilinca Nazarie: Dacă Elon Musk a ajuns sau nu în România nu ne este foarte clar. Seara trecută postase pe 

contul său de Twitter că pâinea proaspătă și produsele de patiserie sunt printre cele mai mari bucurii ale vieții, însă 

nu ne-a dat de înțeles dacă le-a gustat sau nu la noi în țară. 

(rep.03:42, S5) - ora 14:59 

Ilinca Nazarie: Deocamdată nu știm sigur dacă Elon Musk a ajuns sau nu la noi în țară. 

(rep.04:23, S8) - ora 21:01 

Ilinca Nazarie: (...) A ajuns sau nu Elon Musk în România? Este întrebarea de pe buzele tuturor celor care au 

venit în această seară în Bran special pentru a-l cunoaște pe cel mai bogat om de pe planetă, dar și pentru a-i vedea 

pe invitații săi (...). 

31.10.2022 

S13, ora 07:30 

Titlu (referitor la aspectele reclamate): ELON MUSK A MÂNCAT TOT CA ACASĂ;  

În data de 31.11.2022 au fost difuzate 12 știri, la orele: 07:10, 07:30, 08:01, 09:03, 10:17, 11:19, 12:13, 14:22, 

18:47, 20:19, 20:22, 23:20, referitoare la petrecerea de Halloween care a avut loc la Castelul Bran în seara precedentă. 

În cadrul știrilor s-au făcut 8 mențiuni privind posibila sosire a lui Elon Musk și / sau a actriței Angelina Jolie 

în România, după cum urmează: 

(rep.00:16, S12) - ora 10:49, (rep.00:16, S14) - ora 08:02, (rep.00:16, S15) - ora 09:03  

Andra Soceanu (prezentatoare): (...) La petrecerea organizată de Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a 

participat și actrița Angelina Jolie. 

(rep.00:51, S13) - ora 07:29 

Bogdan Muzgoci (prezentator): (...) Cel mai bogat om de pe planetă, să știți, de fapt știți deja, a ajuns sâmbătă 

în România pentru prima dată. Atât el, cât și invitații săi miliardari au fost la o stână din Poiana Brașov unde au fost 

întâmpinați cu pâine, sare și palincă. 

(rep.00:10, S20) - ora 12:13 

Laura Fronoiu (prezentatoare): (...) Elon Musk nu a fost zărit însă printre invitați, însă și-a ales invitații pe 

sprânceană și au fost așteptați de călugări și o atmosferă din filmele de groază. 

De asemenea, prin transmisiune video directă, de la Bran, jurnalistul TVR, Ilinca Nazarie, a făcut următoarele 

comentarii: 

(rep.01:56, S16) - ora 10:19 
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Ilinca Nazarie: Eugen, nimeni nu știe în acest moment sau cel puțin noi nu avem confirmarea până în acest 

moment dacă Elon Musk a ajuns sau nu în România. 

În ultimele două ediții informative ale zilei, începând cu orele 20:22 și 23:20, s-a menționat faptul că Elon Musk 

nu a intrat în România, după cum urmează: 

(rep.00:38, S24) - ora 20:23 

Ilinca Nazarie: Surse oficiale și neoficiale ale Televiziunii Române susțin că Elon Musk nu a intrat în 

România și că nu a participat la petrecerea de la Castelul Bran, însă alții spun că l-ar fi zărit în aceste zile la noi în 

țară. 

(rep.00:11, S25) - ora 23:20 

Mihai Rădulescu (prezentator): Potrivit unor surse TVR Info miliardarul nu a ajuns în țara noastră. 
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