
CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
DIRECŢIA MONITORIZARE 

SERVICIUL MONITORIZARE MASS-MEDIA AUDIOVIZUALE 

 

 

Pagina 1/18 

 

 

 

 

RAPORT DE MONITORIZARE 

 
Post: Aleph News 

Program: Emisiuni informative 

Data/perioada: 30, 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: 

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 petrecerea de Halloween a omului de afaceri Elon Musk și, respectiv, a actriței Angelina Jolie în zilele de 

duminică 30 octombrie și, respectiv, luni 31 octombrie: Antena 1, Kanal D, Prima TV, Pro TV, Național TV, 

Metropola Tv, TVR 1, TVR Info, Aleph News, Antena 3 CNN, B1TV, Digi24, Euronews Romania, 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:  

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 ce tot ceea ce au prezentat posturile sus amintite au fost falsuri, adică 

"fake news", și în ciuda faptului că s-a dovedit a 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 posturile. Dumneavoastră, prin 

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

 

Sesizarea nr. 11083/05.11.2022: 

Post: Pro TV, ROMÂNIA TV, KANAL D, PRIMA TV, TVR1 ETC. 

Emisiune: ÎN PRINCIPAL ȘTIRILE DE LA ORA 7 

Data: 31.10.2022 

Ora: 19:00 

Conținut: RECLAM pentru falsa informare a publicului cu știrea cu "vizita" lui Elon Musk al castelul 

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

Au fost monitorizate grupajele informative difuzate de postul de televiziune Aleph News, în datele de 30 și 

31.10.2022, interval orar 06:00-00:00, urmărindu-se aspectele semnalate în sesizări. 

Informații cu privire la petrecerea organizată la Castelul Bran cu ocazia sărbătorii de Halloween, precum și 

referiri la posibili invitați participanți, mai exact omul de afaceri Elon Musk și actrița Angelina Jolie, au fost 

difuzate în cadrul grupajelor de știri, astfel: 

 

30.10.2022 

 

➢ Aleph News, ora 07:00 

S1 (rep.17.00-21.00 sel.30-07) 

Titluri știre: PETRECI HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN. Tradiția Halloween-ului își are originea în 

vechiul festival celtic Samhain. Atunci oamenii aprindeau focuri de tabără și purtau costume pentru a îndepărta 

fantomele. De-a lungul anilor, Halloween-ul a evoluat într-o zi de activități festive. Halloween Tour by Night este 

recomandat doar5 adulților și costă 100 de lei. Magic Time Tunnel by Night este doar pentru cei curajoși și biletul 

costă 50 de lei. 

Prezentatoare: Pune-ți pelerina pe tine, duminică seară mergi la castelul lui Dracula, este cel mai potrivit loc 

să alungi fantomele. De Halloween la Castelul Bran experimentezi istoria, mitul, intriga și magia acestui loc 

minunat al Transilvaniei. Despre petrecerea de la castel ne spune mai multe Alexandru Priscu, marketing manager  

Castelul Bran. Bun găsit. 

Alexandru Priscu: Bună seara, bună seara telespectatorilor dumneavoastră. 

Prezentatoare: Aș vrea să începem cu știrea hot a zilei, nu se poate să nu vă întreb, în cazul în care nu ați 

semnat o clauză e confidențialitate, dar bănuiesc că știți deja despre ce vorbim, ați zâmbit, ați chicotit așa, vin 

până la urmă Elon Musk și Angelina Jolie la party-ul de la Bran?  

Alexandru Priscu: Eu cred că nu numai pentru Castelul Bran, ci pentru România, câștigul ar fi greu de 

măsurat cu orice unitate de măsură, în cazul în care oricare dintre cele două persoane ar participa la vreun 

eveniment la Castelul Bran, ceea ce pot să vă spun este că  în zilele următoare avem niște evenimente, sunt 

corporate, nu avem nimic privat sau nu avem nimic dedicat unei persoane fizice, sunt evenimente care le 

organizăm de 13 ani, iar lista participanților nu ne este comunicată. 

(rep.01.36 din S1) Prezentatoare: Am înțeles, am văzut și câteva filmulețe care ne arată… ne mai auzim? 

Am văzut și câteva filmulețe care ne confirmă că o parte dintre cei care i-ar însoți pe Elon Musk și Angelina 

Jolie au ajuns în România, au aterizat pe Otopeni, așa că poate, poate, poate ar fi și ei, nu? 

Alexandru Priscu: Da, din păcate și nu în mod particular pentru acest eveniment, nu discutăm despre 

evenimente private în afara Castelului Bran, nu am făcut-o niciodată și nu o să o facem nici acum, nu avem 

absolut nimic oficial legat de participarea vreunuia dintre aceste 2 persoane la vreun eveniment la Castelul 

Bran, dar nu ar fi prima oară când în lista de invitați s-ar regăsi nume mari. 

Prezentatoare: Am înțeles, mulțumesc și pentru bucățica asta de informație, haideți să ne întoarcem la 

petrecerea de Halloween de la Castelul Bran, ce opțiuni avem pe perioada zilei, ce putem să facem acolo?  

Alexandru Priscu: Turul de zi a fost un pachet dedicat familiilor cu copii unde luminile au fost ușor stinse și 

obloanele trase în încăperi, iar actorii au relaționat cu cei mici într-un mod mai prietenos, au pornit ceva efecte 

sonore și efecte video, însă la turul de seară, un tur recomandat adulților, efectele sunt împinse la maxim, mă refer 

la sunete, video și modul în care actorii interacționează cu publicul în camerele castelului. 

Prezentatoare: Și noaptea cu ce activități vine? 

Alexandru Priscu: Noaptea vine, după 2 ani de pauză, după 2 ani extrem de duri, noaptea vine cu petrecerea 

de Halloween din Parcul Regal, unde puțin peste 1000 de persoane vor sta până dimineața la ora 5. 

Prezentatoare: Sună interesant și spooky, așa că da, cine își dorește să meargă la o petrecere mișto de 

Halloween, iată că castelul Bran este acolo și s-ar putea sau nu s-ar putea pe lista de invitați, în altă zi, evident, 
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să fie și Elon Musk și Angelina Jolie, poate, poate îi prinde cineva la o poză și au noroc. Vă mulțumesc tare 

mult și vă urez mult succes! 

Știrea a fost ilustrată cu fotografii în care apar actrița Angelina Jolie și omul de afaceri Elon Musk la diferite 

evenimente publice. De asemenea au fost difuzate și fotografii în care apare Castelul Bran. 

 

➢ Știrile Aleph News, ora 10:00 

S2 (58.00-02.14 sel. 30-09, 30-10) 

Titluri știre: CASTELUL BRAN DĂ UN PARTY JOLIE. O petrecere cu 300 de invitați va avea loc de 

Halloween la Castelul Bran. Angelina Jolie va ajunge astăzi la Brașov și va la petrecere. 

(rep.00.00 din S2) Prezentator: Pentru un weekend, Brașovul s-a transformat în Silicon Valley, nume 

importante din tech, dar și de la Hollywood, au venit pentru un party spectaculos de Halloween. Angelina Jolie 

este unul dintre cele mai mari nume de la petrecerea fabuloasă, actrița este așteptată să sosească azi în România 

și să se cazeze la un hotel de lux din Brașov. De asemenea, au mai fost remarcate personalități cunoscute în 

lumea tech precum Peter Thiel, co-fondatorul platformei PayPal sau Sergei Brin, co-fondatorul Google. Însă 

numele cele mai des vehiculat este cel al lui Elon Musk, noul șef de la Twitter ar urma să ajungă tot azi în 

România. Managerul de marketing de la Bran, Alexandru Priscu a vorbit în direct la  Aleph News dspre ce 

urmează să se întâmple diseară la castel. 

Alexandru Priscu: Ceea ce pot să vă spun este că  în zilele următoare avem niște evenimente, sunt corporate, 

nu avem nimic privat sau nu avem nimic dedicat unei persoane fizice, sunt evenimente care le organizăm de 13 

ani, iar lista participanților nu ne este comunicată. Nu avem absolut nimic oficial legat de participarea vreunuia 

dintre aceste 2 persoane la vreun eveniment la Castelul Bran. 

Prezentator: Dar cu mai multe amănunte despre petrecerea de la castelul Bran, vine acum vine acum colega 

mea Mădălina Bucur, editor Aleph News la Brașov, bună Mădălina. 

Mădălina Bucur: Bună. 

Prezentator: Care sunt ultimele informații care le avem despre party și ce pregătiri s-au făcut în Poiana Brașov 

despre acest eveniment, înfricoșător, aș putea spune. 

Mădălina Bucur: Da, ca și o primă experiență trăită de vedetele ajunse deja în România, vedetele care ne vor 

duce numele peste hotare, au fost la o stână turistică de la Poiana Brașov, locația a fost închisă publicului încă 

de vineri, pentru pregătiri. Evenimentul a început în jurul orei 19:00, iar ultimii participanți au plecat în jurul 

orei 3 dimineața. În România se mănâncă și se dansează bine, probabil asta vor spune despre noi. Imaginează-ți 

așa, din drumul principal până acolo, este un drum pietruit, mai bine de 1 km este un drum șerpuit care era efectiv 

conturat de făclii, imaginea era spectaculoasă și îți dădea o senzație de necunoscut, pentru că acolo totul este 

înconjurat de pădure, mai multe mașini scumpe (neinteligibil), dar și dube cu geamuri fumurii s-au îndreptat spre 

locația aflată la distanță și unde nu aveai acces, oricum miliardarii erau costumați de Halloween, iar acolo erau 

și paznici care verificau actele invitaților, e probabil cel mai potrivit loc unde vedetele au putut vedea dansuri 

tradiționale românești, au gustat de asemenea, tot așa produse locale, tot la acea stână există un loc amenajat 

pentru foc de tabără uriaș, așa ca să fie incluși invitații în ritualul Contelui Dracula, pe Facebook  reprezentanții 

restaurantului au anunțat că au localul închis pentru un eveniment privat, fără să confirme prezența vedetelor 

internaționale, ceea ce e și de înțeles din cauza măsurilor de securitate. Cum am auzit cu toții, și reprezentantul 

Castelului Bran nu confirmă vreun nume, el spune că nu cunoaște, probabil tot așa au fost obligați cu toții să 

semneze contracte de confidențialitate, angajaților probabil li s-au luat telefoanele ca să nu facă vreo înregistrare, 

cum se întâmplă de altfel la alte evenimente importante, e de înțeles să nu lase mână liberă în apropiere tuturor 

curioșilor, asta pentru a proteja miliardarii și vedetele internaționale. În cursul acestor zile vor mai ajunge în 

Brașov și celelalte vedete invitate, costumele lor au fost create de designeri internaționali și aduse cu mare grijă 

în țară, iar miliardarii se vor îndrepta spre Bran, abia după ce se va termina programul de make-up și styling. 

Știrea a fost ilustrată cu fotografii în care apar actrița Angelina Jolie și omul de afaceri Elon Musk la diferite 

evenimente publice. De asemenea au fost difuzate și fotografii în care apare Castelul Bran. 
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➢ Știrile Aleph News, ora 11:00 

S3 (rep.58.00-00.10 sel.30-10, 30-11) 

Titluri știre: CASTELUL BRAN DĂ UN PARTY JOLIE. O petrecere cu 300 de invitați va avea loc de 

Halloween la Castelul Bran. Angelina Jolie va participa la petrecerea de Halloween organizată de Elon Musk. 

Elon Musk ar urma să ajungă duminică la Bran, anunță TVR. În România a mai ajuns pentru party 

cofondatorul PayPal, Peter Thiel. 

Prezentator: Pentru un weekend, Brașovul s-a transformat în Silicon Valley, nume importante din tech, dar 

și de la Hollywood, au venit pentru un party spectaculos de Halloween. Angelina Jolie este unul dintre cele mai 

mari nume de la petrecerea fabuloasă, actrița este așteptată să sosească azi în România și să se cazeze la un 

hotel de lux din Brașov. De asemenea, au mai fost remarcate personalități cunoscute în lumea tech precum Peter 

Thiel, co-fondatorul platformei PayPal sau Sergei Brin, co-fondatorul Google. Însă numele cele mai des 

vehiculat este cel al lui Elon Musk, noul șef de la Twitter ar urma să ajungă tot azi în România. Managerul de 

marketing de la Bran, Alexandru Priscu a vorbit în direct la  Aleph News dspre ce urmează să se întâmple diseară 

la castel. 

Alexandru Priscu: Ceea ce pot să vă spun este că  în zilele următoare avem niște evenimente, sunt corporate, 

nu avem nimic privat sau nu avem nimic dedicat unei persoane fizice, sunt evenimente care le organizăm de 13 

ani, iar lista participanților nu ne este comunicată. Nu avem absolut nimic oficial legat de participarea vreunuia 

dintre aceste 2 persoane la vreun eveniment la Castelul Bran. 

Știrea a fost ilustrată cu fotografii în care apar Angelina Jolie și Elon Musk la diferite evenimente publice la 

care au participat, precum și fotografii cu Castelul Bran. 

Prezentator: Iar printre invitații la petrecere, este și actrița suedeză, Julia Sandstorm, aceasta a ajuns la 

București, înainte să plece spre Brașov, unde a avut și o plimbare cu elicopterul. 

Au fost difuzate imagini video filmate dintr-un elicopter. (sursa:Instagram/JuliaSandstorm) 

O știre cu un conținut asemănător a fost difuzată și în cadrul emisiunii informative de la ora 12:00 (rep. 58.24 

sel.30-11). 

 

S4 (rep.30.05- 32.18 sel.30-11) 

Titluri știre: HOLLYWOOD-UL SE MUTĂ LA BRAȘOV; O petrecere cu 300 de invitați va avea loc de 

Halloween la Castelul Bran.  

Prezentator: Hollywood-ul se mută la Brașov, mai exact de lux din oraș. Vedetele hollywoodiene încep să își 

facă apariția, din primele informații pe care le avem au trecut deja printr-un security-check, apoi au fost invitați 

la un pahar de prosecco pe terasă, dar cu mai multe amănunte despre petrecerea care va avea loc la Bran, vine 

colega mea, Mădălina Bucur, editor Aleph News de la Brașov, bună Mădălina. 

Mădălina Bucur: Bună, eu sunt aici unde o parte din invitații speciali veniți în România vor lua brunch-ul, la 

ora 11:00 au ajuns o parte dintre ei, la un restaurant din centrul istoric al orașului, renumit pentru mâncare cu 

specific italian, este un brunch organizat unde au acces doar cei care dețin o brățară specială, am observat că 

este o brățară neagră, nu am văzut exact ce scrie pe ea, sunt foarte mulți paznici care se asigură că oamenii, 

trecătorii de pe aici nu e apropie prea tare de invitați, ca să nu le creeze disconfort, momentan o parte dintre ei 

au ieșit pe terasă cu un pahar de prosecco în mână, stau la socializare, se aude așa un zumzet, un zgomot de 

fundal, nu e muzică, dar aici în față sunt artiști care cântă muzică mistică, după ce se mai adună lume vor face și 

o demonstrație de luptă, unul dintre ei mi-a spus că va învăța invitații să se păzească de spiritele rele, să le învingă 

în luptă, asta pentru că trebuie să fie bine pregătiți pentru diseară,  inclusiv îi va invita și pe ei să încerce mișcările 

cu sabia, cei care îi întâmpină, i-au întrebat cum s-au odihnit aseară, cum s-au simțit, par că le place mult 

România până acum, cu toții poartă zâmbete pe buze, par încântați de ce au experimentat până acum, au fost la 

o stână turistică unde au petrecut până la 3 dimineața, au fost costumați în costume speciale, de Halloween aduse 

din străinătate și azi, după e vor trece prin programul de make-up și styling vor porni spre petrecerea de la Bran. 



Pagina 5/18 

 

 

 

Prezentator: Asta sună foarte frumos, Mădălina, îți mulțumesc pentru ultimele informații. 

Știrea a fost ilustrată cu un material video în care apar mai multe persoane în fața unui restaurant, ce par a 

socializa între ele, vorbind și îmbrățișându-se. Au mai fost difuzate fotografii cu interiorul și exteriorul unui 

restaurant cu specific tradițional. 

O știre cu un conținut asemănător a fost difuzată și în cadrul grupajului informativ al orei 12:00 (rep.13.00 

sel.30-12). 

 

➢ Știrile Aleph News, ora 13:00 

S5 (rep.57.40-00.10 sel.30-12, 30-13) 

Titluri știre: CASTELUL BRAN DĂ UN PARTY JOLIE; HOLLYWOOD-UL SE MUTĂ LA BRAȘOV. O 

petrecere cu 300 de invitați va avea loc de Halloween la Castelul Bran. Angelina Jolie va participa la petrecerea 

de Halloween organizată de Elon Musk. În România a mai ajuns pentru party cofondatorul PayPal, Peter 

Thiel. 

Prezentator: Pentru un weekend, Brașovul s-a transformat în Silicon Valley, nume importante din tech, dar 

și de la Hollywood, au venit pentru un party spectaculos de Halloween. Angelina Jolie este unul dintre cele mai 

mari nume de la petrecerea fastuoasă, actrița este așteptată să sosească azi în România și să se cazeze la un 

hotel de lux din Brașov. De asemenea, au mai fost remarcate personalități cunoscute în lumea tech, precum Peter 

Thiel, co-fondatorul platformei PayPal sau Sergei Brin, co-fondatorul Google. Însă numele cele mai des 

vehiculat este cel al lui Elon Musk, noul șef de la Twitter ar urma să ajungă și el tot azi în România. Managerul 

de marketing de la Bran, Alexandru Priscu a vorbit în direct la  Aleph News despre ce urmează să se întâmple 

diseară la castel. 

Alexandru Priscu: Ceea ce pot să vă spun este că  în zilele următoare avem niște evenimente, sunt corporate, 

nu avem nimic privat sau nu avem nimic dedicat unei persoane fizice, sunt evenimente care le organizăm de 13 

ani, iar lista participanților nu ne este comunicată. Nu avem absolut nimic oficial legat de participarea vreunuia 

dintre aceste 2 persoane la vreun eveniment la Castelul Bran. 

Prezentatoare: Printre invitații la petrecere, este și actrița suedeză Julia Sandstorm, aceasta a ajuns vineri la 

București înainte să plece spre Brașov unde a avut și o plimbare cu elicopterul.  

Au fost difuzate imagini video filmate dintr-un elicopter. (sursa:Instagram/JuliaSandstorm) 

Prezentatoare: Actori de la Hollywood și oameni importanți de afaceri din SUA petrec acest weekend de 

Halloween la Brașov, printre  numele cunoscute care au apărut deja, precum  Peter Thiel, celebrul investitor 

american care a devenit miliardar prin investițiile la PayPal și Facebook, a ajuns cu elicopterul și actrița Julia 

Sandstorm  din Chick Fight,  ea și-a ținut fanii de pe Instagram la curent cu toate informațiile, ba chiar a și pozat 

biletul trenului care a dus-o către Brașov. O altă avocată celebră din SUA,  Megan Johnson a postat un mesaj pe 

Twitter de la București la Brașov la Bran: “Petrec Halloween-ul sus în Munții Transilvaniei, nu m-am gândit 

niciodată că voi putea vedea castelul Bran cu ochii mei, mai ales într-o vacanță care înseamnă atât de mult pentru 

mine.” 

 

➢ Știrile Aleph News, ora 14:00 

S6 (rep.15.20-18.15 sel.30-14) 

Titluri știre: HOLLYWOOD SE DISTREAZĂ LA BRAȘOV. Zeci de staruri de la Hollywood au fost la un 

brunch organizat la un restaurant de lux; Petrecerea de Halloween continuă la castelul legendar al contelui 

Dracula de la Bran; Lista cu invitații miliardarului Elon Musk ar cuprinde peste 100 de celebrități; Magnatul 

american P. Thiel, fondatorul PayPal, se află printre oaspeții de seamă. 

Prezentatoare: Cred că ai aflat deja că starurile de la Hollywood sunt la Brașov și se pregătesc de marea 

petrecere din seara aceasta la Castelul Bran, colega mea Mădălina Bucur a văzut în exclusivitate modelele de 

make-up pe care le vor purta vedetele diseară și îți spune și ție. Bună, Mădălina. 
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Mădălina Bucur: Sunt nerăbdătoare să îți povestesc, pentru că am văzut așa cu coada ochilor aceste imagini 

și m-au impresionat, există o echipă de 21 de make-up artiști, din câte am reușit să aflu până acum, vorbim de 

români apreciați pentru această artă, ei sunt împărțiți în mai multe locații din Brașov și din Bran unde vedetele 

sunt cazate. În exclusivitate am reușit să fac rost de schițele făcute de aceștia, în  funcție de ele trebuie să adapteze 

make-up-ul vedetelor, sunt programate femei, dar și bărbați în saloane, pregătirea pentru machiaj va avea loc în 

fiecare locație în parte, pentru ca vedetele să nu fie transportate prea mult dintr-o locație în alta, miliardarii vor 

fi întrebați ce personaje întruchipează, cum arată costumația lor și în funcție de asta vor fi aranjați, în imagini 

apare stilul războinic, simboluri străvechi, linii minimaliste negre sau pictură albă pe față, unii cel mai probabil 

vor alege o mască făcută complet din machiaj pe toată fața, dar am observat modele care sunt de culori aprinse, 

fie un roșu aprins care simbolizează sângele sau negru, colțurile buzelor evidențiate pentru a exprima așa un 

sentiment malefic, iar părul, din câte am observat din acele imagini, fie va fi făcut într-un stil care să pară așa 

mai răvășit, fie în împletituri de diverse modele, după ce vor veni de la brunch la cazări, va începe și programul 

de pregătire. Pe lângă amploarea evenimentului în sine, este de apreciat că organizatorii au apelat la servicii din 

România, ceea ce cu siguranță ne ajută, sperăm mai degrabă să fie așa, să fim lăudați la nivel internațional și 

mai cred cu tărie că petrecerea de la Bran va deveni și mai populară decât până acum, pentru că într-adevăr 

vorbim de un loc mistic. 

Prezentatoare: Mădălina, cred că acesta este un start, totul a venit așa ca o surpriză cel puțin pentru mulți 

dintre noi, sigur sunt organizate cu 4 luni înainte, știm că Poiana Brașov a fost rezervată cu foarte mult timp 

înainte, sunt sigură că make-up noștri profesioniști sunt la un înalt nivel și vor demonstra că avem mână de 

machiaj de războinici și că știm să facem lucrurile bine și abia așteptăm să vedem și noi imaginile după marea 

petrecere din această seară. 

Pe ecran au fost afișate fotografii cu mai multe modele de machiaj și coafură pe care le vor purta vedetele. 

 

S7 (rep.29.05-30.45 sel.30-14) 

Titluri știre: HOLLYWOOD-UL SE MUTĂ LA BRAȘOV. CASTELUL BRAN DĂ UN PARTY JOLIE. O 

petrecere cu 300 de invitați va avea loc de Halloween la Castelul Bran. Angelina Jolie va participa la petrecerea 

de Halloween organizată de Elon Musk. Peter Thiel, celebrul investitor american PayPal și Facebook este la 

Bran. 

Prezentatoare: Actori importanți de la Hollywood, oameni de afaceri din SUA, petrec acest weekend de 

Halloween la Brașov, mai exact la Castelul Bran, printre numele deja cunoscute care au ajuns deja, se numește 

Peter Thiel, celebrul investitor american care a devenit miliardar prin investițiile la PayPal și Facebook, a ajuns 

cu elicopterul, iar actrița Julia Sandstorm din Chick Fight, ea și-a ținut fanii de pe Instagram la curent cu toate 

informațiile, ba a și pozat biletul de tren care  adus-o către Brașov. 

Au fost difuzate imagini video filmate dintr-un elicopter. (sursa:Instagram/JuliaSandstorm) 

Prezentatoare: O altă avocată celebră din SUA, Megan Johnson a postat un mesaj pe Twitter: „De la București 

la Brașov la Bran, petrec Halloween-ul sus în Munții Transilvaniei, nu m-am gândit niciodată că voi putea vedea 

castelul Bran cu ochii mei, mai ales într-o vacanță care înseamnă atât de mult pentru mine.” 

Pe ecran au rulat mai multe fotografii cu peisaje rurale, precum și cu Castelul Bran. 

Prezentatoare: Printre invitații prezenți la petrecerea lui Elon Musk de la Castelul Bran acolo se află Ovidiu 

Toma, CEO-ul CryptoData companie românească ce activează în domenii precum securitate cibernetică, 

comunicații criptate și inteligență artificială. Acesta și-a anunțat prezența la Bran pe contul de Instagram. 

O știre cu un conținut asemănător a fost difuzată și în cadrul jurnalelor informative ale orelor: 15:00 (rep.28.50 

sel.30-15), 16:00 (rep.28.50 sel.30-16), 17:00 (rep.32.10 sel.30-17), 18:00 (rep.37.10 sel.30-18) și 19:00 (rep.36.10 

sel.30-19). 
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➢ Știrile Aleph News ora 15:00 

S8 (rep.01.02-02.14 sel.30-15) 

Titluri știre: MEME-URILE CU MUSK SE NASC LA BRAN; MUSK PLEACĂ DIN ROMÂNIA CU „PÂINE”; 

Cât plimbă o chiuvetă prin sediul Twitter, Elon Musk  organiza o petrecere de Halloween  la Castelul Bran; La 

petrecerea privată organizată de Musk a fost invitată și actrița Angelina Jolie; Musk: „Fresh baked bread and 

pastries are some of the great joys of life”. 

(rep.00.00 din S8) Prezentatoare:  Vestea  că Elon  Musk ar putea veni în România să petreacă Halloween-

ul a stârnit o avalanșă de meme-uri. „Cât plimba o chiuvetă prin sediul Twitter, Elon Musk  organiza o petrecere 

de Halloween  la Castelul Bran”, era una dintre glume. Ce mai virală este aceea cu Elon Musk care se întoarce 

din România  cu brațele pline și anume un coș cu pâine și cozonac, în loc de chiuvetă, mai mult acesta avea un 

bif pe Twitter legat de carbohidrați și a zis „Fresh baked bread and pastries are some of the great joys of life”, 

semn că a apucat deja să deguste din produsele tradiționale românești sau cine știe. Desigur că nu putem să 

lipsească un meme cu Elon Musk dansând pe o melodie românească.  

Știrea a fost ilustrată cu imagini în care apare Elon Musk astfel: cu un coș cu produse de patiserie în brațe; 

într-o imagine cu un aparat foto, pe display-ul căruia apare Elon Musk ținând în mână un aparat foto 

supradimensionat, sub acesta fiind un logo cu textul: România și o fotografie cu Castelul Bran; Elon Musk dansând 

pe o melodie populară românească, într-o cameră ce pare a fi din interiorul Castelului Bran) și o captură de ecran 

cu o postare de pe Twitter a acestuia. 

 

➢ Știrile Aleph News, ora 17:00 

În cadrul ediției informative a orei 17:00 a fost difuzată o știre cu titlurile: MENIUL DE LA BRAN 

CUCEREȘTE HOLLYWOOD-UL; MENIUL DE LA PRATO CUCEREȘTE HOLLYWOOD-UL; BRANUL ESTE 

CAPITALA BUCĂTĂRIEI FINE-DINING, în care au fost prezentate băuturile și felurile de mâncare consumate de 

invitați la brunch-ul organizat la un restaurant din Brașov, precum și meniul ce urma a fi consumat la petrecerea 

de la Castelul Bran din seara respectivă. De asemenea au fost prezentate și hotelurile unde vor fi cazați invitații și 

facilitățile oferite de acestea. (rep.01.20- sel.30-17) 

 

S9 (rep.30.05- 31.50 sel.30-17) 

Titluri știre: MUSK E PRIMIT CU „PLUM BRANDY”; American Post: Musk a fost întâmpinat cu plum 

brandy, the traditional „țuica”. O stână turistică din Poiana Brașov a fost aleasă pentru petrecerea miliardarilor. 

(rep.00.00 din S9) Prezentatoare: Plum brandy, celebra țuică de prune este în presa tradițională și nu 

oricum, ci servită de miliardarii lumii la Castelul Bran, acolo unde au fost chemați chiar de Elon Musk pentru 

a petrece Halloween-ul,  așa cum era de așteptat vizita vedetelor de la Hollywood  nu a trecut neobservată, dar 

cu mai multe detalii vine Tatiana Beliuță,  editor Aleph News, Tatiana, editor Aleph News, bine te-am găsit, așadar 

cum este descris evenimentul de la Bran în presa internațională? 

Tatiana Beliuță, editor Aleph News: Bună Ioana, ei bine uite American Post scrie că Elon Musk și restul 

invitaților au fost întâmpinați la o stână turistică din Poiana Brașov  cu pâine, sare și citez, plum brandy, 

traditional țuica. Recunosc că mi-ar fi plăcut să îi aud cum pronunță cuvântul. Aceeași sursă scrie că petrecerea 

s-a ținut în curtea din spate, departe de privirile curioșilor, mai mult, imediat după cină, oaspeții s-au bucurat de 

un program artistic, mâncăruri tradiționale și un foc uriaș de tabără. Totodată o porțiune care duce  spre 

restaurant a fost luminat cu făclii în stânga și în dreapta, iar din interior s-au auzit bătăi de tobe, dar și zgomote 

misterioase ca într-un film de groază. Au subliniat și faptul că la eveniment participă un singurul român, este 

vorba de Ovidiu Toma,  CEO-ul CryptoData o companie românească ce activează în domenii precum securitate 

cibernetică, telecomunicații criptate și inteligență artificială. În același timp Insider scrie că oaspeții ar fi venit 

cu avioanele private la București și au fost duși la Bran cu elicopterul. Aceeași sursă scrie că pâinea proaspăt 

coaptă este una dintre  deliciile pe care românii o folosesc conform tradiției pentru a-și  întâmpina oaspeții. 
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Prezentatoare: Tatiana, îți mulțumesc. 

Pe ecran au rulat capturi cu diferite titluri din presa online sau postări de pe pagini de socializare. 

 

➢ Știrile Aleph News, ora 18:00 

S10 (rep.57.50- sel.30-17, 30-18) 

Titluri știre: SILICON VALLEY SE DISTREAZĂ LA BRAȘOV. Castelul Bran a fost închiriat de cofondatorul 

PayPal și Founders Fund, Ken Howery. La Kronwell miliardarii și celebritățile stau în camere de lux cu facilități 

smart. Peter Thiel si partenerul său sunt cazați la Kronwell, un hotel de lux din Brașov. Cei mai importanți 

participanți la eveniment stau la Kronwell. Qosmo și Schuster. 

(rep.00.00 din S10) Prezentatoarea anunță la ora 17:58 că omul de afaceri Elon Musk nu va veni la 

petrecere: Miliardarii lumii au venit în România. Au trecut aproape 24 de ore de când au ajuns la noi în țară. 

Castelul Bran a fost închiriat de co-fondatorul PayPal și Founders Fund, Ken Howery, pentru o petrecere de 

Halloween la care au fost invitați mari vedete, printre care Peter Thiel, celebrul fondator PayPal, Angelina 

Jolie și Sergei Brin de la Google. Elon Musk nu ajunge, asta arată ultima informație pe care am primit-o, iar 

cei mai importanți participanți la eveniment să știți că au fost cazați la Kronwell, Qosmo și Schuster. Alți invitați 

din SUA au fost cazați în Bran la diverse hoteluri și vile de lux, însă mai multe detalii știe Mădălina Bucur, care 

se află acolo printre vedete, Mădălina, înțeleg că ai avut o seară în care ai fost înconjurată de vedete de la 

Hollywood, îmbrăcate care mai de care, costumate de Halloween, te rog, povestește-ne. 

Mădălina Bucur, editor Aleph News: Am stat cu patru sau chiar zece ochi să văd cine se apropie, ideea este 

că Peter Thiel și partenerul său Matt Danzeisen s-au odihnit la Kronwell, este unul din hotelurile importante din 

Brașov cunoscut la categoria luxury, pe Matt l-am văzut în jurul orei 15:00 că a ajuns aici singur, probabil a venit 

mai devreme să se odihnească, inițial amândoi au fost la restaurantul Prato la brunch, dar Peter a plecat mai 

devreme de acolo, probabil că cumva l-a deranjat aglomerația din restaurant, pe lângă aceste hoteluri sunt și mai 

multe vile din Bran, vile noi care au fost deschise în ultimii ani, foarte luxoase și ele, aici la Kronwell sunt cazați 

și cei mai importanți invitați ai lui Peter și o să spun ei stau în camere de lux cu cadă în interior, Raluca să știi că 

hotelul este renumit pentru saltelele înalte de tip american, sunt create special ca indiferent de mișcările 

partenerului, să nu fii deranjat și să ai un somn odihnitor, atât de necesar mai ales după petreceri și oricum 

majoritatea invitaților au venit în pereche. Este unul dintre cele mai premiate hoteluri din țară la categoria luxury 

și îți dau toate aceste detalii ca să îți dai seama de confortul de care au parte oaspeții, am fost la o filmare la un 

moment dat și îmi amintesc că mocheta era pufoasă și oferea un confort la pășire datorită unui strat special 

suport, ei bine tot aici oaspeții au parte de un sistem inteligent care reglează luminile ambientale în funcție de 

dorința lor și aerul este reglat în funcție de cât timp petrec în cameră, astfel ca să aibă mereu aer proaspăt și o 

temperatură optimă. Acum au loc pregătirile, în toate hotelurile mari și în vilele din Bran, vedetele sunt acum 

aranjate de make-up artiști, 21 la număr, sunt make-up artiști români apreciați pentru talentele lor, chiar acum 

au trecut pe lângă mine câțiva dintre invitați, deja costumați, probabil se vor îndrepta spre cina care are loc, după 

programare la ora 18:30, dar cu siguranță programul va fi decalat.  

Prezentatoare: Așadar Mădălina, iată ce ne învață bogații lumii, sunt lucruri simple de care toți ar trebui să 

ținem cont și anume, să dormim bine, să ne luăm saltele înalte ca să putem să cucerim lumea, să avem aer în 

cameră, să ne alegem camere cu mult oxigen sau să mergem la Brașov unde știm cât de curat este aerul și să 

mâncăm bine, pentru că înțeleg că aseară au mâncat tradițional românesc, au mâncat pâine proaspăt coaptă pe 

vatră, înțeleg că au băut și țuică, le-a plăcut, nu le-a plăcut, Mădălina? 

Mădălina Bucur, editor Aleph News: Le-a plăcut enorm și aseară și astăzi, aseară ideea este că au făcut 

pentru prima dată cunoștință cu atmosfera asta de pe ținutul contelui Dracula, pentru că acolo la stâna turistică 

unde au luat cina drumul era conturat de făclii, locația este în apropierea pădurii, era întuneric, într-adevăr 

atmosfera era așa mistică, fascinantă și da s-au bucurat acolo s-au dus costumați  am văzut câțiva dintre ei care 

mai aveau urmele make-up-ului care l-au purtat aseară. 
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Prezentatoare: Și s-au strâns oameni, vreau să te întreb în rest, cum e atmosfera acolo la Bran, la Brașov, 

lumea este agitată, se duce, încearcă să îi pozeze, să îi vadă să intre la petrecere, să facă rost de bilete? 

Mădălina Bucur: Nicio șansă, îți dai seama, cert este că încă de aseară la Bran a fost petrecerea organizată 

pentru oamenii de rând să le spun așa, dacă în Brașov au venit miliardarii lumii, români, străini turiști, au putut 

să își achiziționeze bilet și au petrecut în cortul amplasat în curtea castelului, azi bineînțeles că în curtea 

castelului, azi acolo unde a fost organizat brunch-ul este o terasă și vedetele care au vrut să fie văzute, că până 

la urmă sunt obișnuite să fie în lumina reflectoarelor, au stat pe terasă, unele s-au ferit într-adevăr, dar cele care 

au stat pe terasă au fost văzute și admirate de către trecători, în special femeile erau curioase și stăteau acolo și 

ziceau, hai să tragem cu ochiul să vedem pe cine zărim, iar bărbații care au stat să aștepte o vedetă au spus că, 

bineînțeles că  vor neapărat să o vadă pe Angelina Jolie, dar nu și-a făcut apariția acolo. 

Prezentatoare: Deocamdată, pentru că este așteptată Angelina Jolie la această petrecere la Castelul Bran 

împreună cu Ken Harry co-fondatorul PayPal, dar și celălalt co-fondator Peter Thiel. Așadar Mădălina te 

așteptăm să ne ții le curent pe măsură ce lucrurile evoluează acolo, pentru că în curând începe cina la 6:30, 

mulțumesc, Mădălina. 

Au fost difuzate fotografii cu interiorul și exteriorul unui hotel, precum și imagini video în care apar mai mulți 

bărbați care coboară dintr-o mașină și intră în într-un hotel. Au mai fost difuzate imagini în care apar mai multe 

persoane în fața unui restaurant, ce par a socializa, vorbind și îmbrățișându-se între ele. 

 

S11 (rep.04.35-05.45 sel.30-18) 

Titlu știre: MEME-URILE CU MUSK SE NASC LA BRAN. Castelul Bran a fost închiriat de cofondatorul 

PayPal și Founders Fund, Ken Howery. 

(rep.00.00 din S11) La ora 18:04, prezentatoarea anunță din nou: Vine sau nu vine Elon Musk în 

România? Ei bine, îți spun că nu, totuși vestea asta că miliardarul Tesla ar putea pune piciorul pe meleagurile 

noastre a creat o avalanșă de meme-uri pe internet. „Cât plimba o chiuvetă prin sediul Twitter, Elon Musk 

organiza o petrecere de Halloween la Castelul Bran”, este una dintre glume. Virală de asemenea, este o glumă 

cu Elon Musk care se întoarce din România cu brațele pline și anume un coș cu pâine și cozonac, în loc de 

chiuvetă, mai mult acesta avea un bif pe Twitter legat de carbohidrați: „Fresh baked bread and pastries are some 

of the great joys in life”, spune acest meme, semn că a apucat deja să deguste din produsele tradiționale românești 

sau cine știe. Desigur că nu putem să lipsească un meme cu Elon Musk dansând pe o melodie românească.  

Știrea a fost ilustrată cu imagini în care apare Elon Musk astfel: cu un coș cu produse de patiserie în brațe; 

într-o imagine cu un aparat foto pe display-ul căruia apare Elon Musk ținând în mână un aparat foto 

supradimensionat, sub acesta fiind un logo cu textul: România și o fotografie cu Castelul Bran; Elon Musk dansând 

pe o melodie populară românească, într-o cameră ce pare a fi din interiorul Castelului Bran) și o captură de ecran 

cu o postare de pe Twitter a acestuia. 

O știre cu un conținut asemănător a fost difuzată și în cadrul emisiunilor informative de la orele: 19:00 

(rep.58.10 sel.30-19), iar în data de 31.10.2022 la orele: 06:00 (rep.32.30 sel.31-06), 10:00 (rep.02.00 sel.31-10), 

11:00 (rep.01.00 sel.31-11), 12:00 (rep.32.50 sel.31-12), 13:00 (rep.35.18 sel.31-13), 15:00 (rep.33.00 sel.31-15), 

16:00 (rep.04.54 sel.31-16) și 17:00 (rep.05.48 sel.31-17). 

  

➢ Știrile Aleph News, ora 19:00 

S12 (rep.01.00-07.01 sel.30-19) 

Titluri știre: SILICON VALLEY SE DISTREAZĂ LA BRAȘOV. Castelul Bran a fost închiriat de cofondatorul 

PayPal și Founders Fund, Ken Howery. Magnații care conduc lumea IT-ului au ales Castelul Bran pentru 

petrecerea de Halloween. Zeci de staruri de la Hollywood au fost la un brunch organizat la un restaurant de lux. 

Petrecerea de Halloween continuă la castelul legendar al Contelui Dracula de la Bran. 



Pagina 10/18 

 

 

 

(rep.00.30 din S12) Prezentatoare: Miliardarii lumii se află în țara noastră în aceste momente, este practic a 

doua noapte de petrecere, au trecut mai bine de 24 de ore de când au ajuns în țara noastră. Castelul Bran a fost 

închiriat  de co-fondatorul PayPal și Founders Fund, Ken Howery, pentru o petrecere de Halloween la care au 

fost invitați foarte mulți din miliardarii lumii, Peter Thiel e unul dintre ei, celălalt co-fondator PayPal, Angelina 

Jolie va fi prezentă la petrecere și Sergei Brin de la Google. Să știi că Elon Musk nu ajunge. Cei mai importanți  

participați la eveniment au fost cazați  la Kronwell,  hotel Qosmo și Schuster, iar  alții sunt prin Bran, la diverse 

hoteluri și vile de lux. Însă mai multe ne spune Mădălina Bucur,  bun găsit  din nou Mădălina, sunt tare curioasă 

cum decurge cina specială din seara aceasta,  pentru că vedetele de la Hollywood  au început să ia cina, înțeleg, 

la 6 și jumătate s-au pus la masă și astăzi după cină vor da cea de-a doua petrecere a lor, cea mai grandioasă, 

Mădălina? 

Mădălina Bucur: Dacă spuneai ce avem de învățat de la vedete, să dormim bine pe o saltea confortabilă,  toate 

cele discutate înainte, avem de învățat că nu e o problemă mare să întârzii, într-adevăr la 18:30 ar fi trebuit să 

înceapă evenimentul aici, dar încă continuă să vină mașini, sunt dubițe cu geamuri fumurii, putem să vedem doar 

personajele care stau în față, ei bine, dacă la brunch am reușit să le vedem fețele, acum cu toții sunt machiați și 

extrem de frumos costumați, am reușit să aflu că aceste costume au fost create de designeri internaționali și  au 

fost aduse din străinătate, nu închiriate local. Aici văd că s-a păstrat aceeași tematică începută ieri seară, practic 

întreg restaurantul este conturat de făclii,  pe fundal se aude o muzică ce te duce cu gândul spre un loc mistic,  nu 

reușesc să văd prea multe, totul este îngrădit, mi se pare că dintre toate, aici este cea mai mare măsură de 

securitate luată,  o să vedem și la Castelul Bran cum va decurge totul, dacă vom reuși să avem acces așa mai 

aproape,  am reușit eu peste gard să văd câte ceva, imagini pe care o să le vedeți și voi curând, cert este că aici 

au un meniu special, am reușit în exclusivitate, încă de la prânz, să fac rost de meniul de aici și o să vă spun câteva 

delicatese așa, ca să vă fac poftă, avem rață gătită cu șofran în sos propriu și dovleac, un soi de ciuperci care se 

cultivă acum pe tot globul  și care sunt din cele mai populare, lângă sunt niște cartofi cremoși  cu trufe aromate 

din România, deci avem cu ce ne mândri, sunt făcute într-un stil care să ne reprezinte și să vorbească și despre 

bucătăria noastră tradițională și pentru că la Bran au fost câteva vedete care au solicitat mâncare vegetariană și 

aici există această posibilitate, în loc de rață este țelină prăjită cu dovleac și șofran.   

Prezentatoare: Sună excelent, Mădălina. 

Au fost difuzate imagini în care mai mulți invitați costumați pentru petrecere coboară din mașini în fața porții 

unui restaurant. În continuare, Mădălina Bucur a prezentat în detaliu meniul ce va fi consumat de invitați în seara 

respectivă. 

(rep.05.50 din S12) Prezentatoare: Printre cei care trebuie să ajungă se numără și Peter Thiel, fondator 

PayPal, dar și Angelina Jolie, așa că Mădălina, fii atentă și când vine Angelina Jolie, poate faceți împreună o 

fotografie și ne-o trimiți și nouă. 

 

S13 (rep.34.00-35.40 sel.30-19) 

Titluri știre: SILICON VALLEY SE DISTREAZĂ LA BRAȘOV. Castelul Bran a fost închiriat de cofondatorul 

PayPal și Founders Fund, Ken Howery.  

(rep.00.00 din S13) Prezentatoare: Chiar dacă toată presa a vuit că Elon Musk s-ar putea să ajungă în 

România, află de la mine că nu ajunge, însă petrecerea din această seară, de la Castelul Bran este în toi, se fac 

deja ultimele pregătiri, a fost închiriat acest Castel Bran de co-fondatorul PayPal și Founders Fund, Ken 

Howery, dar și de celălalt co-fondator, Peter Thiel,  pe care îl avem și în imagini, tocmai îl vedem pe ecran, 

acesta este însoțit de gărzile lui de corp și tocmai a ajuns la petrecerea din România, de la Castelul Bran. 

Angelina Jolie trebuie să ajungă  și a la petrecere și Sergei Brin de la Google, vezi în imagini foarte multe 

dintre vedetele de la Hollywood, dar și miliardari din zona de tech din SUA, în curtea restaurantului, cum vezi 

acum, se fac ultimele retușuri, vedetele își aranjează costumele, ținuta și apoi intră la cină, Mădălina Bucur ne-a 

povestit mai devreme și care va fi meniul din seara aceasta și anume, vor mânca un meniu special cu rață, făcut 
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de bucătari de la noi, cei care sunt vegetarieni înțeleg că au țelină prăjită în locul raței și sunt mai multe sortimente 

de vinuri argentiniene, dar și unul din Ungaria,  pentru desert, vom primi tot mai mule imagini de la această 

petrecere  și ți le vom arăta și ție aici la Aleph News. 

În imagini apare o limuzină neagră care se îndreaptă către porțile unei clădiri. Au fost difuzate imagini în care 

mai mulți invitați costumați pentru petrecere, coboară din mașini și intră în curtea unui restaurant amenajat cu 

făclii aprinse. 

 

➢ Știrile Aleph News, ora 23:00 

S14 (rep.58.10-59.55 sel.30-22) 

Titluri știre: DRACULA ADUCE HOLLYWOOD LA BRAN; Castelul Bran a fost închiriat de cofondatorul 

PayPal și Founders Fund, Ken Howery.  

Prezentatoare: Te invit acum să experimentezi acum istoria, intriga și magia castelului Bran, invitații 

speciali,  Dracula și mai multe vedete de la Hollywood, printre care și Angelina Jolie, Ken Howery, Peter Thiel, 

co-fondatori PayPal și Sergei Brin, fondator Google. Dracula, un personaj amenințător, nemilos și însetat de 

sânge atrage  an după an lumea bună în România. Casa lui, Castelul Bran din județul Brașov e înălțată pe  vârf 

de stâncă, înconjurat în toate părțile de prăpăstii adânci și primejdioase. Aici s-au adunat în această seară 

miliardarii lumii. Vine sau nu vine Elon Musk, a fost întrebarea care a stat pe primele pagini în presa din  

România în ultimele 24 de ore și ce meme-uri au creat pe internet, un deliciu. Ei bine, să știi că Elon Musk are 

o altă treabă și cel puțin pentru moment nu ne vizitează, însă alți invitați de seamă, miliardari ai lumii, staruri 

de cinema și magnați din industria tech au ajuns deja la Castelul Bran la petrecerea privată organizată de 

Halloween  de Ken Howery, co-fondatorul PayPal și Founders Fund. Angelina Jolie, Sergei Brin de la Google  

și magnatul Larry Page care ocupă locul 6 în topul celor mai bogați oameni din lume,  sunt doar câțiva dintre 

ei, însă printre ei și-au făcut  loc și un român, Ovidiu Toma,  fondatorul și CEO-ul CryptoData. Cu toții s-au 

consumat în conți și contese, domnițe și cavaleri desprinși parcă din Evul Mediu. Femeile au rochii lungi din 

materiale prețioase, voaluri, bonete, diademe, iar bărbații și-au pus pălării, mantale și cizme de piele. Au servit 

mâncăruri alese, s-au distrat frumos și cel mai important, așa cum scrie  presa americană, brandy plum, celebra 

noastră țuică de prune a fost pe placul tuturor.  

 Știrea a fost ilustrată cu imagini în care apare Castelul Bran, fotografii cu personajul Dracula, precum și 

omul de afaceri Elon Musk participând la diferite evenimente publice, precum și imagini video din timpul sosirii 

invitaților costumați, la petrecerea de Halloween. 

 

31.10.2022 

 

 

➢ Știrile Aleph News, ora 06:00 

S15 (rep.58.55- 04.00 sel.31-05, 31-06) 

Titluri știre: DRACULA ADUCE HOLLYWOOD LA BRAN; SILICON VALLEY SE DISTREAZĂ LA BRAN; 

Castelul Bran a fost închiriat de co-fondatorul PayPal și Founders Fund, Ken Howery. Cei mai importanți 

participanți la eveniment stau la Kronwell, Qosmo și Schuster. Petrecerea de Halloween continuă la castelul 

legendar al Contelui Dracula de la Bran. Singurul român invitat la petrecerea de la Bran este Ovidiu Toma, CEO-

ul CryptoData. 

Prezentatoare: Te invit acum să experimentezi acum istoria, intriga și magia Castelului Bran, invitații 

speciali,  Dracula și mai multe vedete de la Hollywood, printre care și Angelina Jolie, Ken Howery, Peter Thiel, 

co-fondatori PayPal și Sergei Brin, cofondator Google. Dracula, un personaj înfricoșător, nemilos și însetat de 

sânge, atrage an după an lumea bună în România. Casa lui, Castelul Bran din județul Brașov e înălțată pe  vârf 

de stâncă, înconjurat în toate părțile de prăpăstii adânci și primejdioase. Aici s-au adunat în această seară 
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miliardarii lumii. Vine sau nu vine Elon Musk, a fost întrebarea care a stat pe primele pagini în presa din  

România în ultimele 24 de ore și ce mai meme-uri au creat pe internet, un deliciu. Ei bine, să știi că Elon Musk 

are o altă treabă și cel puțin pentru moment nu ne vizitează, însă alți invitați de seamă, miliardari ai lumii, 

staruri de cinema și magnați din industria tech au ajuns deja la Castelul Bran la petrecerea privată organizată 

de Halloween de Ken Howery, co-fondatorul PayPal și Founders Fund. Angelina Jolie, Sergei Brin de la 

Google  și magnatul Larry Page care ocupă  locul 6 în topul celor mai bogați oameni din lume,  sunt doar câțiva 

dintre acești invitați, însă printre ei și-au făcut  loc și un român, Ovidiu Toma, fondatorul și CEO-ul 

CryptoData. Cu toții s-au consumat în conți și contese, domnițe și cavaleri desprinși parcă din Evul Mediu. 

Femeile au rochii lungi din materiale prețioase, voaluri, bonete, diademe, iar bărbații și-au pus pălării, mantale 

și cizme de piele. Au servit mâncăruri alese, s-au distrat frumos și cel mai important, așa cum scrie  presa 

americană, brandy plum, celebra noastră țuică de prune a fost pe placul tuturor, iată, acum știi totul. Au trecut 

mai bine de 24 de ore de când miliardarii lumii au ajuns în țara noastră. Castelul Bran a fost închiriat de co-

fondatorul PayPal și Founders Fund, Ken Howery pentru o petrecere de Halloween la care au fost invitați și 

Peter Thiel, al doilea co-fondator PayPal, Angelina Jolie și Sergei Brin de la Google. Elon Musk să știi că nu 

ajunge. Ziua a început cu un brunch exclusivist la un restaurant de top. Meniul a fost pe măsura invitaților, 

miliardarii și vedetele au servit prosecco, dar și mai multe sortimente de smoothie-uri, felul principal a fost 

încununat de prosciutto, paste și cartofi la cuptor. 

Știrea a fost ilustrată cu imagini în care apare Castelul Bran, fotografii cu personajul Dracula, precum și omul 

de afaceri Elon Musk participând la diferite evenimente publice, precum și imagini video din timpul sosirii 

invitaților costumați, la petrecerea de Halloween. 

Laurențiu Iordache, șef restaurant Prato Brașov, a vorbit despre băuturile și felurile de mâncare servite de 

invitați la brunch-ul organizat în incinta restaurantului. 

Prezentatoare: Acum să ne întoarcem la noaptea aceasta, la Bran petrecerea a început, iar vip-urile și-au 

făcut apariția rând pe rând, costumați în Dracula, regi sau prințese, conți sau contese. Invitații au venit cu mai 

multe mașini și au fost lăsați în zona de securitate a castelului, urmărești chiar acum imagini din această seară, 

din interiorul Castelului Bran, acolo unde mai multe vedete de la Hollywood și nu numai se distrează, așa cum ți-

am spus mai devreme sunt și magnați din industria tech, sunt și actori, actrițe, dar și alte vedete de la Hollywood, 

te las să urmărești câteva dintre imaginile din această seară de la petrecere. 

Au fost difuzate fotografii și imagini video de la petrecerea care a avut loc la Castelul Bran, unde invitații s-

fotografiat au filmat în timp ce se distrează, consumați în diverse personaje fantastice. 

 

S16 (rep.33.45-35.30 sel.31-06) 

Titluri știre: SILICON VALLEY SE DISTREAZĂ LA BRAN; Castelul Bran a fost închiriat de cofondatorul 

PayPal și Founders Fund, Ken Howery.  

(rep.00.10 din S16) Prezentatoare: Zeci de vedete și de actori, de magnați din lumea tech au ajuns la petrecerea 

de la Castelul Bran organizată de Halloween de Ken Howery, co-fondatorul PayPal și Founders Fund. Au ajuns 

și Peter Thiel, celălalt co-fondator PayPal, este așteptată și Angelina Jolie și Sergei Brin de la Google. Elon 

Musk, așa cum îți spuneam puțin mai devreme, nu ajunge, însă am pentru tine foarte multe imagini de la 

petreceri, sunt câteva vedete de acolo care deja au postat foarte multe story-uri pe Instagram, te las să le 

urmărești și tu să vezi cum se distrează lumea bună de la Hollywood la noi, la Castelul Bran. 

Au fost difuzate fotografii și imagini video de la petrecerea care a avut loc la Castelul Bran, unde invitații s-

fotografiat au filmat în timp ce se distrează, consumați în diverse personaje fantastice. 

 

➢ Știrile Aleph News, ora 10:00 

S17 (rep. 59.32-02.00 sel.31-09, 31-10) 
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Titluri știre: HALLOWEEN ADUCE HOLLYWOOD-UL LA BRAN; Castelul Bran a fost închiriat de 

cofondatorul PayPal și Founders Fund, Ken Howery. Zeci de staruri de la Hollywood au fost la un brunch 

organizat la un restaurant de lux. Magnații care conduc lumea IT-ului au ales Castelul Bran pentru petrecerea 

de Halloween. 

Prezentator: La Castelul Bran miliardari americani și vedete de renume mondial s-au întrecut aseară în cele 

mai spectaculoase costume de Halloween, contele Vlad Țepeș, ielele, personajele nopții, vinul roșu, bomboanele, 

muzica și efectele speciale, acestea au fost ingredientele unei nopți de neuitat. Petrecerea a strâns laolaltă 300 de 

invitați,  vedetele au ajuns pe 29 octombrie în Brașov și au avut și un brunch exclusivist la un restaurant de lux. 

Au fost difuzate fotografii și imagini video de la  petrecerea care a avut loc la Castelul Bran, unde invitații au 

fost consumați în diverse personaje fantastice. 

Prezentator: Printre invitații la petrecere s-au remarcat Tim Ferris, autorul a 5 cărți de succes și gazda unui 

podcast cu peste 900 de milioane de descărcări. De asemenea prezentă a fost și avocata în drepturi Filipa. 

O știre cu un conținut asemănător a fost difuzată în cadrul jurnalelor informative ale orelor: 11:00 (rep.58.35 

sel.31-10), 16:00 (rep.15.29 sel.31-16) și 17:00 (rep.02.10 sel.31-17).  

 

S18 (rep.28.55-31.50 sel.31-10) 

Titluri știre: SILICON VALLEY SE DISTREAZĂ LA BRAN; Peter Thiel și partenerul său sunt cazați la 

Kronwell un hotel de lux în Brașov. Singurul român invitat la petrecerea de la Bran este Ovidiu Toma, CEO-ul 

CryptoData. Meniul principal a fost încununat de prosciutto, paste, dar și de cartofi la cuptor. 

(rep.00.00 din S18) La ora 10:28, prezentatorul anunță: De trei zile toată România vorbește despre 

prezența miliardarului Elon Musk la Castelul Bran, unde s-a organizat o petrecere de Halloween, dar nimeni 

nu l-a văzut pe acesta. Nici Angelina Jolie, vehiculată ca prezență surpriză la party, nu a apărut în nicio poză 

sau în nicio informație oficială. Cert este că petrecerea a avut loc azi-noapte, iar organizatori au fost Peter 

Thiel, fondatorul PayPal și soțul lui, Matt Danzeisen. Printre invitați a fost și Julia Sandstorm, Sergei Brin, 

fondator Google, Steve Jurvetson, fondator Hotmail și membru în conducerea Space X. Ziua miliardarilor pe 

tărâm românesc a început cu un brunch exclusivist la un restaurant de top din Brașov. Meniul a fost unul pe 

măsura invitaților, miliardarii au desfăcut șampanii scumpe și s-au bucurat de un cadru special. Meniul principal 

a fost încununat de prosciutto, paste, dar și de cartofi la cuptor și a costat între 70 și 100 de euro de persoană. 

Laurențiu Iordache, șef restaurant Prato Brașov a vorbit despre băuturile și felurile de mâncare servite de 

invitați la brunch-ul organizat în incinta restaurantului. 

O știre cu un conținut asemănător a fost difuzată în grupajul informativ de la ora 11:00 (rep.33.00 sel.31-11), 

ora 16:00 (rep.32.40 sel.31-16) și ora 17:00 (rep.32.00 sel.31-17). 

 

➢ Știrile Aleph News, ora 11:00 

S19 (rep.21.00-22.15  sel.31-11) 

Titluri știre: HOLLYWOOD-UL PETRECE LA BRAN. Cei mai importanți participanți la eveniment stau la 

Kronwell, Qosmo și Schuster. La Kronwell milionarii și celebritățile stau în camere cu facilități smart. Peter Thiel 

și partenerul său sunt cazați la Kronwell, un hotel de lux din Brașov. Castelul Bran a fost închiriat de cofondatorul 

PayPal și Founders Fund, Ken Howery.  

Prezentator: Seara trecută vedetele de la Hollywood au petrecut pe cinste la Castelul Bran. VIP-urile și-au 

făcut apariția rând pe rând, costumați în Dracula, regi sau prințese, invitații au venit cu mai multe mașini și lăsați 

în zona de securitate a castelului. 

Au fost difuzate fotografii și imagini video de la petrecerea care a avut loc la Castelul Bran, unde invitații s-

fotografiat au filmat în timp ce se distrează, consumați în diverse personaje fantastice. De asemenea au fost difuzate 

mai multe capturi de ecran cu postări de pe diverse rețele de socializare. 
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Prezentator: Petrecerea organizată de Elon Musk la conacul lui Vlad Țepeș a stârnit o mulțime de reacții pe 

rețelele de socializare din partea românilor care s-au amuzat copios pe seama inventatorului Tesla. „După ce ai 

trimis o mașină pe Marte, următoarea provocare nu este decât să vrei să ajungi la Bran pe DN1”, a fost una dinte 

ironii. 

O știre cu un conținut asemănător a fost difuzată în cadrul jurnalului informativ al orei 12:00 (rep.18.40 sel.31-

12), ora 16:00 (rep.17.55 sel.31-16) și ora 17:00 (rep.21.45 sel.31-17). 

 

➢ Știrile Aleph News, ora 12:00 

S20 (rep.58.30-01.10 sel.31-11, 31-12) 

Titluri știre: BRAN GĂZDUIEȘTE MILIARDARII LUMII. La 21:30 s-au deschis porțile castelului pentru 

miliardarii lumii. Invitații au fost primiți cu efecte speciale, realizate în curtea Castelului Bran. Peter Thiel, 

fondatorul PayPal și partenerul său de viață, au ajuns în jurul orei 23; Dimineață, petrecerea s-a mutat la un 

conac de lângă Castelul Bran. 

Prezentatoare: A fost o noapte plină de distracție la Castelul Bran pentru unii dintre bogații lumii. Ieri ți-am 

arătat traseul lor și activitățile care le-au făcut, iar azi colega mea Mădălina Bucur, editor Aleph News vine cu 

ultimele detalii după petrecere, bine te-am găsit, Mădălina. Ce a fost impresionant la marele eveniment? 

Mădălina Bucur, editor Aleph News: O să facem așa, ne-am obișnuit zilele trecute, un traseu ca să înțelegem 

cum a  fost gândit întreg evenimentul, actorii, DJ, fotomodele și miliardari au început să ajungă la castel pe la 

ora 21:30 și după ce au terminat mâncat la restaurantul Dor din Bran. Ca tematica să fie atinsă, mai mulți artiști 

îmbrăcați în zale au purtat sulițe în mâini și au avut rol de străjeri. Chiar la fața locului au fost și mai multe forțe 

de ordine din cadrul poliției, curtea din interior și încăperile din castel au fost ornate cu dovleci, usturoi și 

decorațiuni de Halloween și era mult fum pe jos, din ce am putut observa din stradă, afară erau făclii aprinse, 

aceeași idee a fost folosită de la cina de vineri, la cina de sâmbătă și pentru evenimentul de la castel de aseară, 

Castelul Bran era luminat în roșu și se auzea muzică medievală, puțin înainte de ora 11:00 (…) și partenerul său 

și au intrat pe o altă cale de acces. După câte am observat în afară de brunch, Peter s-a ferit de ochii lumii, mereu 

a încercat și de la hotel a plecat prin subsol ca să nu fie văzut. În altă zi a făcut un tur la camera de tortură  și la 

ascensorul blestemat și cu ocazia asta, cei de la Greenpeace au luminat castelul la etaj  cu următoarele mesaje:  

„Nu tăiați pădurile din Carpați sau Pune pe Twitter asta, Elon”. Ca să atragă atenția ca să nu mai fie tăiate 

pădurile din Carpați și să nu distrugem biodiversitatea, aproape 800 de specii din Carpați sunt amenințate de 

dispariție, spun activiștii, ideea este că nu știm cât a contat asta pentru oaspeți, cert este că și-au continuat 

distracția până dimineață la un conac de lângă castel, vizavi de castel, iar unii invitați au ajuns la cazare în 

Brașov abia la 9 dimineața. 

Prezentatoare: A fost o noapte pe cinste, Mădălina, mai așteptăm detalii dacă mai apar pe parcursul zilei, 

mulțumesc pentru intervenție.   

Au fost difuzate fotografii și imagini video de la petrecerea care a avut loc la Castelul Bran, unde invitații s-

au fotografiat și filmat în timp ce se distrează, consumați în diverse personaje fantastice. 

 

➢ Știrile Aleph News, ora 13:00 

S21 ( rep.07.20 – 08.51 sel.31-13) 

Titluri știre: HALLOWEEN ADUCE HOLLYWOOD-UL LA BRAN. Castelul Bran a fost închiriat de 

cofondatorul PayPal și Founders Fund, Ken Howery.  

(rep.00.20 din S21) Prezentatoare: Și apar imagini noi de la celebra petrecere de azi-noapte de la Castelul 

Bran, petrecere care a strâns peste 300 de miliardari, vedete de la Hollywood și vedem acum în imagini paharele, 

cel mai probabil de cristal, de pe masa festivă din interiorul Castelului Bran, sfeșnice cu lumânări aprinse și 

putem să vedem în fundal câteva din personajele costumate care au participat la petrecere, o petrecere la care 

am stat și noi și o lume întreagă cu ochii foarte atenți pentru a vedea exact cine participă, existau discuții că și 
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Angelina Jolie și Elon Musk au participat la această petrecere, însă până în momentul de față nu am văzut 

imagini care să dovedească acest lucru. Costumele au fost alese cu mare grijă, vedem în imagini personajele care 

au ales și picturi pe corp pentru a putea ilustra cât mai bine simbolurile medievale, îi vedem aici pe cei costumați 

înainte sau în timpul petrecerii de aseară în locul în care au avut cazarea, pentru că știm că înainte să ajungă la 

celebrul Castel Bran au avut și o cină într-un restaurant din localitatea Bran, județul Brașov, iată vedem câteva 

imagini de la distracția pe cinste de aseară. 

Au fost difuzate fotografii care au cuprins: un cadru în care apare o masă festivă, decorată cu sfeșnice și pahare 

de cristal, în fundal se pot observa câțiva dintre participanții la petrecere; mai multe fotografii și imagini video de 

la petrecerea care a avut loc la Castelul Bran, unde invitații s-au fotografiat și filmat în timp ce se distrează, 

consumați în diverse personaje fantastice. 

 

S22 (rep. 24.20-26.00 sel.31-13) 

Titluri știre: HALLOWEEN ADUCE HOLLYWOOD-UL LA BRAN; Castelul Bran a fost închiriat de 

cofondatorul PayPal și Founders Fund, Ken Howery.  

Prezentatoare: Și apar noi imagini de la petrecerea celebră de azi-noapte de la Castelul Bran, acolo unde sute 

de invitați s-au delectat cu bunătăți alese și băuturi fine. Vedem în imagini paharul de cristal de pe masa festivă 

chiar în interiorul Castelului Bran și putem să observăm și o parte dintre invitați costumați, așa cum știam de ieri, 

doamnele au fost elegante, iar domnii înfricoșători, mulți dintre ei s-au costumat chiar în Contele Dracula, am 

văzut costume de epocă și rochii vaporoase ale doamnelor, de asemenea știm că multe dintre ele au fost pictate 

pe față tocmai pentru a oferi și mai mult realism costumului pe care l-au ales. Înainte de petrecerea de la Castelul 

Bran care a început în jurul orei 21:30 au avut invitații parte de o cină festivă la un local tot din orașul Bran 

acolo unde foarte mulți curioși s-au dus pentru a vedea celebritățile, însă locația a fost destul de protejată, s-a 

ridicat un gard în jurul locației respective pentru a putea oferi intimitate invitaților care, din câte știm noi s-au 

distrat pe cinste, mai mult la petrecerea de la Castelul Bran totul s-a mutat la un conac, pentru că dacă te simți 

bine nu vrei să se termine distracția atât de rapid.  

Știrea a fost ilustrată cu fotografii care au cuprins: un cadru în care apare o masă festivă, decorată cu sfeșnice 

și pahare de cristal, în fundal se pot observa câțiva dintre participanții la petrecere; mai multe fotografii și imagini 

video de la petrecerea care a avut loc la Castelul Bran, unde invitații s-au fotografiat și filmat în timp ce se distrează, 

consumați în diverse personaje fantastice. 

 

➢ Știrile Aleph News, ora 15:00 

S23 (rep.01.40-03.25 sel.31-15) 

Titluri știre: BRAN GĂZDUIEȘTE MILIARDARII LUMII. La 21.30 s-au deschis porțile Castelului Bran 

pentru miliardari; Invitații au fost primiți cu efecte speciale, realizate în curtea Castelului Bran. Peter Thiel, 

fondatorul PayPal și partenerul său de viață, au ajuns în jurul orei 23. 

Prezentator: A fost distracție duminică noaptea la Castelul Bran, unde cei mai bogați oameni din lume au 

petrecut de Halloween. Mai mulți dintre invitați au luat prânzul la un restaurant din centrul Brașovului și nu au 

ezitat să posteze pe rețelele de socializare tot parcursul lor pe tărâm românesc.  

Au fost difuzate mai multe filmări, fie din centrul vechi al Brașovului, fie de pe terasa unui restaurant.  

Prezentatoare: Invitații costumați în Dracula, regi sau prințese au parte de o experiență inedită. Aceștia au 

fost conduși în castel de 20 de ghizi deghizați în călugări. 

Știrea a fost însoțită de mai multe fotografii și imagini video de la petrecerea care a avut loc la Castelul Bran, 

unde invitații s-au fotografiat și filmat în timp ce se distrează, consumați în diverse personaje fantastice. 

O știre cu un conținut asemănător a fost difuzată și în cadrul jurnalelor informative ale orelor: 16:00 (rep.58.20 

sel.31-15), 17:00 (rep.19.40 se.31-17) și 18:00 (rep.18.14 sel.31-18). 
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CONCLUZII  

Emisiuni informative - informativ- niciun marcaj 

Sesizări  Sinteza constatării 

Sesizarea nr.10906/01.11.2022  

 

Au fost monitorizate grupajele informative difuzate de postul de televiziune Aleph News, în datele de 30 și 

31.10.2022, interval orar 06:00-00:00, urmărindu-se aspectele semnalate în sesizări. Informații cu privire la petrecerea 

organizată la Castelul Bran cu ocazia sărbătorii de Halloween, precum și referiri la posibili invitați participanți, mai 

exact omul de afaceri Elon Musk și actrița Angelina Jolie. 

Sesizarea nr.11031/03.11.2022  

 

În primele grupaje informative ale zilei de 30.10.2022, informația cu privire la faptul că omul de afaceri Elon Musk 

și actrița Angelina Jolie vor participa la petrecerea organizată la Bran a fost prezentată astfel: 

Exemple: 

30.10.2022 

➢ Aleph News, ora 07:00 

(rep.01.36 din S1) Prezentatoare: Am înțeles, am văzut și câteva filmulețe care ne arată… ne mai auzim? Am 

văzut și câteva filmulețe care ne confirmă că o parte dintre cei care i-ar însoți pe Elon Musk și Angelina Jolie au 

ajuns în România, au aterizat pe Otopeni, așa că poate, poate, poate ar fi și ei, nu? 

Alexandru Priscu: Da, din păcate și nu în mod particular pentru acest eveniment, nu discutăm despre 

evenimente private în afara Castelului Bran, nu am făcut-o niciodată și nu o să o facem nici acum, nu avem absolut 

nimic oficial legat de participarea vreunuia dintre aceste 2 persoane la vreun eveniment la Castelul Bran, dar nu 

ar fi prima oară când în lista de invitați s-ar regăsi nume mari. 

➢ Știrile Aleph News, ora 10:00 

Titluri știre: CASTELUL BRAN DĂ UN PARTY JOLIE. O petrecere cu 300 de invitați va avea loc de Halloween 

la Castelul Bran. Angelina Jolie va ajunge astăzi la Brașov și va la petrecere. 

(rep.00.00 din S2) Prezentator: Pentru un weekend, Brașovul s-a transformat în Silicon Valley, nume importante 

din tech, dar și de la Hollywood, au venit pentru un party spectaculos de Halloween. Angelina Jolie este unul dintre 

cele mai mari nume de la petrecerea fabuloasă, actrița este așteptată să sosească azi în România și să se cazeze la 

un hotel de lux din Brașov. De asemenea, au mai fost remarcate personalități cunoscute în lumea tech precum Peter 

Thiel, co-fondatorul platformei PayPal sau Sergei Brin, co-fondatorul Google. Însă numele cele mai des vehiculat 

este cel al lui Elon Musk, noul șef de la Twitter ar urma să ajungă tot azi în România. 

➢ Știrile Aleph News ora 15:00 

Titluri știre: MEME-URILE CU MUSK SE NASC LA BRAN; MUSK PLEACĂ DIN ROMÂNIA CU „PÂINE”; Cât 

plimbă o chiuvetă prin sediul Twitter, Elon Musk  organiza o petrecere de Halloween  la Castelul Bran; La petrecerea 
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privată organizată de Musk a fost invitată și actrița Angelina Jolie; Musk: „Fresh baked bread and pastries are some 

of the great joys of life”. 

(rep.00.00 din S8) Prezentatoare:  Vestea  că Elon  Musk ar putea veni în România să petreacă Halloween-ul a 

stârnit o avalanșă de meme-uri. 

Sesizarea nr.11083/05.11.2022 

➢ Știrile Aleph News, ora 18:00 

     În cadrul jurnalului informativ de la ora 18:00, prezentatoarea a anunțat că omul de afaceri Elon Musk nu va ajunge 

la petrecerea de la Bran. 

    (rep.00.00 din S10) Prezentatoarea anunță la ora 17:58 că omul de afaceri Elon Musk nu va veni la petrecere: 

Miliardarii lumii au venit în România. Au trecut aproape 24 de ore de când au ajuns la noi în țară. Castelul Bran 

a fost închiriat de co-fondatorul PayPal și Founders Fund, Ken Howery, pentru o petrecere de Halloween la care 

au fost invitați mari vedete, printre care Peter Thiel, celebrul fondator PayPal, Angelina Jolie și Sergei Brin de la 

Google. Elon Musk nu ajunge, asta arată ultima informație pe care am primit-o (…) 

    (rep.00.00 din S11) La ora 18:04, prezentatoarea anunță din nou: Vine sau nu vine Elon Musk în România? Ei 

bine, îți spun că nu, totuși vestea asta că miliardarul Tesla ar putea pune piciorul pe meleagurile noastre a creat o 

avalanșă de meme-uri pe internet. 

➢ Știrile Aleph News, ora 19:00 

    În cadrul știrilor de la ora 19:00 s-au oferit detalii cu privire la oamenii de afaceri care au închiriat Castelul Bran 

pentru petrecere: (rep.00.30 din S12) Prezentatoare: Miliardarii lumii se află în țara noastră în aceste momente, este 

practic a doua noapte de petrecere, au trecut mai bine de 24 de ore de când au ajuns în țara noastră. Castelul Bran 

a fost închiriat  de co-fondatorul PayPal și Founders Fund, Ken Howery, pentru o petrecere de Halloween la care 

au fost invitați foarte mulți din miliardarii lumii, Peter Thiel e unul dintre ei, celălalt co-fondator PayPal, Angelina 

Jolie va fi prezentă la petrecere și Sergei Brin de la Google. Să știi că Elon Musk nu ajunge. 

    (rep.05.50 din S12) Prezentatoare: Printre cei care trebuie să ajungă se numără și Peter Thiel, fondator PayPal, 

dar și Angelina Jolie, așa că Mădălina, fii atentă și când vine Angelina Jolie, poate faceți împreună o fotografie și 

ne-o trimiți și nouă. 

    Se fac însă referiri la actrița Angelina Jolie va ajunge totuși la petrecere:  

    (rep.00.00 din S13) Prezentatoare: Chiar dacă toată presa a vuit că Elon Musk s-ar putea să ajungă în România, 

află de la mine că nu ajunge, însă petrecerea din această seară, de la Castelul Bran este în toi, se fac deja ultimele 

pregătiri, a fost închiriat acest Castel Bran de co-fondatorul PayPal și Founders Fund, Ken Howery, dar și de 

celălalt co-fondator, Peter Thiel,  pe care îl avem și în imagini, tocmai îl vedem pe ecran, acesta este însoțit de 

gărzile lui de corp și tocmai a ajuns la petrecerea din România, de la Castelul Bran. Angelina Jolie trebuie să 

ajungă  și a la petrecere și Sergei Brin de la Google, vezi în imagini foarte multe dintre vedetele de la Hollywood, 

dar și miliardari din zona de tech din SUA (…) 

 
31.10.2023 

➢ Știrile Aleph News, ora 10:00 
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     (rep.00.00 din S18) La ora 10:28, prezentatorul anunțat faptul că nici actrița Angelina Jolie nu a fost văzută 

la petrecere: De trei zile toată România vorbește despre prezența miliardarului Elon Musk la Castelul Bran, unde 

s-a organizat o petrecere de Halloween, dar nimeni nu l-a văzut pe acesta. Nici Angelina Jolie, vehiculată ca 

prezență surpriză la party, nu a apărut în nicio poză sau în nicio informație oficială. Cert este că petrecerea a avut 

loc azi-noapte, iar organizatori au fost Peter Thiel, fondatorulPayPal și soțul lui, Matt Danzeisen. 

➢     Știrile Aleph News, ora 13:00 

     (rep.00.20 din S21) Prezentatoare: (…) o petrecere la care am stat și noi și o lume întreagă cu ochii foarte atenți 

pentru a vedea exact cine participă, existau discuții că și Angelina Jolie și Elon Musk au participat la această 

petrecere, însă până în momentul de față nu am văzut imagini care să dovedească acest lucru. 
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