
CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
DIRECŢIA MONITORIZARE 

SERVICIUL MONITORIZARE MASS-MEDIA AUDIOVIZUALE 

Pagina 1/10 

 

  

RAPORT DE MONITORIZARE 
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Program: Emisiuni informative 

Data/perioada: 30,31.10.2022 

Nr. sesizării: 
10878/31.10.2022; 10906/01.11.2022; 

11031/03.11.2022; 11083/05.11.2022 

Monitorizare:  

 

 

SESIZĂRI 

Sesizarea nr. 10878/31.10.2022:     

Post: B1 TV 

Emisiune: Știri 

Data: 31-10-2022 

Ora: 11:25 

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

ce. Elon Musk nu a fost în România; nici el, nici Angelina Jolie. Trebuie sancționate toate emisiunile 

unde s-a spus, s-a dezbătut și prezentat știrea că Musk a venit, a făcut, s-a îmbrăcat, a transmis; toate 

au înșelat publicul! 

 

Sesizarea nr. 10906/01.11.2022 :     

Conținut sesizare: Buna ziua, domnule vicepreședinte. Va rog sa solicitați efectuarea unei 

monitorizări de linie pentru principalele posturi de televiziune generaliste si de stiri pentru programele 

în care au făcut referiri la prezenta la petrecerea de Halloween a omului de afaceri Elon Musk și, 

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

: Antena 1, Kanal D, PrimaTV, Pro TV, Național TV, Metrolopa Tv, TVR1, TVR Info 

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

TVR Info 

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

Halloween sa le castelul Bran a celor două personalități. Nu trebuie să monitorizați dezbateri sau 

comentarii cu privire la eventuala participare a celor doi. Vă mulțumesc, Mircea Toma. 

 

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 sus amintite au fost falsuri adică "fake news", și în ciuda faptului că s-a dovedit 

a fi știri false posturile respective nu și-au cerut scuze și nici nu au revenit cu știri care să dezmintă 

știre falsă, față de cei care urmăresc aceste posturile. Dumneavoastră, prin calitatea pe care o aveți, 

puteți și trebuie să interveniți, luând măsuri în conformitate cu legile în vigoare. 
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Sesizarea nr. 11083/05.11.2022: 

RECLAM pentru falsa informare a publicului cu stirea cu "vizita" lui Elon Musk al castelul Bran. 

Va rog sanctionati toate televiziunile care au participat in aceasta mascarada. 
 

CONSTATĂRI 

 Postul de televiziune B1 TV a difuzat, în perioada 30-31.10.2022, informații referitoare la presupusa 

prezență a omului de afaceri Elon Musk și a actriței Angelina Jolie la petrecerea de la castelul Bran, organizată 

cu ocazia zilei de Halloween, în cadrul emisiunilor informative și de dezbatere. Mai jos, prezentăm modul în 

care a fost reflectat acest subiect în știrile difuzate:  

 

30.10.2022 – Știrile B1TV de la ora 07:00 – interval orar 06:59 – 07:47 

 

În timpul jurnalului informativ Știrile B1TV de la ora 07:00 a fost difuzată o știre despre petrecerea 

organizată la Castelul Bran, cu ocazia zilei de Halloween. În cadrul acestei știri au fost prezentate declarații ale 

consultantului în turism Traian Bădulescu și imagini, surprinse pe teritoriul României, cu mai mulți oameni de 

afaceri, precum Matt Danzeisen și Peter Thiel (imaginile au fost însoțite de mențiunea MEDIAFLUX.RO). 

Titlurile afișate pe ecran: MILIARDARII AMERICANI PETREC LA CASTELUL BRAN; PETRECEREA 

DE HALLOWEEN ESTE ORGANIZATĂ DE ELON MUSK; ELON MUSK I-AR FI INVITAT LA 

CASTELUL LUI DRACULA PE FONDATORII GOOGLE; ȘI ANGELINA JOLIE AR FI FOST INVITATĂ 

ÎN ROMÂNIA DE ELON MUSK; INVITAȚII AU AJUNS LA BUCUREȘTI, DAR AU ZBURAT CU 

ELICOPTERUL LA BRAȘOV. 

 

S1 – rep. 06:15 – 09:25, sel. 30-7 

Conținut știre: 

Prezentator: Petrecere de gală la Castelul Bran, cu ocazia zilei de Halloween. Mai mulți miliardari 

americani ar fi pe urmele lui Dracula cu ocazia acestei sărbători. Printre ei s-ar număra fondatorul Tesla, 

excentricul miliardar american Elon Musk, co-fondatorii Google și PayPal, dar și actrița Angelina Jolie. Din 

primele informații, ar fi vorba despre peste 200 de invitați de seamă, iar întregul eveniment ar fi organizat 

chiar de fondatorul Tesla. 

Voce din off: Au început să vină VIP-urile la petrecerea de Halloween organizată de Elon Musk la 

Castelul Bran. Paparazzi români au surprins, în timp ce urcau în elicopterele private care duceau spre Brașov, 

pe Peter Thiel, fondatorul PayPal și partenerul lui, miliardarul Matt Danzeisen. Ambii se află pe o listă selectă 

de invitați, precum Serghey Brin (fondatorul Google), Steve Jurvetson (fondatorul Hotmail și în prezent în 

bordul Space X), Luke Nosek (co-fondator PayPal, fondator al Gigafund, un fond de investiții axat pe 

explorarea spațiului și primul investitor în Space X-ul lui Mask). De asemenea, la eveniment va participa și 

magnatul Larry Page (co-fondator Google), dar și vedete de talie mondială. Se zvonește că la Bran ar putea 

ajunge și Angelina Jolie. 

Traian Bădulescu (consultant în turism): Este un eveniment privat și, într-adevăr, nu se dorește neapărat 

mediatizat. Din ce am înțeles, sunt sute de participanți, minim 200. Am vorbi de cel mai mare eveniment de 

genul acesta, cu oameni de afaceri totuși multimiliardari. Vorbim de Elon Musk, care este cel mai bogat om al 

lumii. 

Voce din off: Chiar dacă sărbătoarea este tipic americană, magnații din Silicon Valley au vrut să 

trăiască experiența înfricoșătoare a Transilvaniei lui Dracula. Petrecerea ar urma să fie strâns legată de 

legenda care a consacrat România printre străini.  

Traian Bădulescu (consultant în turism): Conceptul va avea legătură și cu legenda lui Dracula, și vorbim 

de Halloween, care este o sărbătoare împrumutată de noi, românii. E un eveniment împrumutat, dar este de 

mare succes de foarte mult timp în țările anglosaxone, în special, de acolo vine. Bineînțeles că va fi ceva 

tematic, probabil pe tema Dracula combinată cu tema Halloween-ului. 

Voce din off: Specialiștii estimează că ar fi vorba despre milioane de Euro cheltuiți pe eveniment, bani 

pe care i-ar fi scos din buzunar chiar gigantul Tesla, Elon Musk. 

Traian Bădulescu (consultant în turism): Probabil că vorbim de o sumă cu șase zerouri, probabil că 

pentru fiecare participant în sine vorbim de ceva mii de euro, deci probabil că putem vorbi de nivelul la 

milioane de Euro.  
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Voce din off: Evenimentul la care ar urma să participe sute de magnați din lumea bună ar putea fi o 

lovitură de imagine pentru România în materie de turism. 

Traian Bădulescu (consultant în turism): Cel mai important este că va conta foarte mult pentru imaginea 

în sine a României. România nu poate decât să câștige ca imagine de țară și ca imagine turistică datorită unui 

astfel de eveniment. 

 

30.10.2022 - Știrile B1TV de la ora 08:00 – interval orar 07:57 – 08:52 

În timpul jurnalului Știrile B1TV de la ora 08:00 a fost difuzată o știre referitoare la petrecerea de la 

Castelul Bran, organizată cu ocazia zilei de Halloween (această știre a fost asemănătoare cu știrea difuzată în 

cadrul jurnalului informativ Știrile B1TV de la ora 07:00 - S1). 

Titlurile afișate pe ecran: MILIARDARII AMERICANI PETREC LA CASTELUL BRAN; PETRECEREA 

DE HALLOWEEN ESTE ORGANIZATĂ DE ELON MUSK; ELON MUSK I-AR FI INVITAT LA 

CASTELUL LUI DRACULA PE FONDATORII GOOGLE; ȘI ANGELINA JOLIE AR FI FOST INVITATĂ 

ÎN ROMÂNIA DE ELON MUSK; INVITAȚII AU AJUNS LA BUCUREȘTI, DAR AU ZBURAT CU 

ELICOPTERUL LA BRAȘOV. 

S2 - rep. 05:05 – 07:40, sel. 30-8 

Spre deosebire de știrea difuzată în timpul jurnalului informativ de la ora 07:00, această știre nu a mai 

conținut declarațiile consultantului în turism Traian Bădulescu. De asemenea, au fost făcute precizări în legătură 

cu escapada lui Elon Musk în România, fiind prezentată și o postare de pe Twitter a acestuia, iar vocea din off a 

făcut și următoarele afirmații: (…) Pentru a imortaliza întreaga festivitate, miliardarul ar fi angajat un regizor 

pentru a organiza invitaților o experiență Dracula cu adevărat senzațională. Cât despre experiența culinară 

inedită oferită de România, Mediaflux a transmis că mâncarea vedetelor de la petrecerea inedită va fi asigurată 

de o firmă de catering din Transilvania, specializați în produse românești. Elon Musk pare deja că a apucat să 

guste din preparate, căci ultimele sale postări de pe Twitter au fost despre cât de gustoase sunt produsele de 

panificație. Miliardul nu a dezvăluit însă până acum nimic despre escapada sa în România. „Pâinea proaspăt 

coaptă și pateurile sunt unele din cele mai mari plăceri ale vieții mele”, le-a dezvăluit Musk urmăritorilor săi. 

După difuzarea știrii, acest subiect a fost dezbătut și în platoul emisiunii, alături de consultantul în turism 

Cristian Pitulice – legătură telefonică directă (rep. 07:30 – 13:20, sel. 30-8). 

 

30.10.2022 – Știrile B1TV de la ora 10:00 – interval orar 09:59 – 10:51 

 

S3 - rep. 07:10 – 11:35, sel. 30-10 

În cadrul jurnalului informativ Știrile B1TV de la ora 10:00 a fost difuzată o știre referitoare la petrecerea 

de la Castelul Bran, organizată cu ocazia Halloween (această știre a fost asemănătoare cu știrea care a fost 

difuzată și în cadrul jurnalului informativ Știrile B1TV de la ora 08:00 – S2). Noutatea acestei știri a constat în 

difuzarea unor declarații ale consultantului în turism Cristian Pitulice. 

Titlurile afișate pe ecran: MILIARDARII AMERICANI PETREC LA CASTELUL BRAN; PETRECEREA 

DE HALLOWEEN ESTE ORGANIZATĂ DE ELON MUSK; ELON MUSK I-AR FI INVITAT LA 

CASTELUL LUI DRACULA PE FONDATORII GOOGLE; ȘI ANGELINA JOLIE AR FI FOST INVITATĂ 

ÎN ROMÂNIA DE ELON MUSK; INVITAȚII AU AJUNS LA BUCUREȘTI, DAR AU ZBURAT CU 

ELICOPTERUL LA BRAȘOV. 

Mai jos, prezentăm declarațiile consultantului în turism Cristian Pitulice, care au fost inserate în cadrul 

știrii: 

Cristian Pitulice (consultant în turism): La Bran se va întâmpla ceva, într-un fel sau altul. Până mâine nu 

o să avem nicio informație concretă, dar mergem pe aceste zvonuri care sunt din ce în ce mai clare având în 

vedere că apar confirmări din mai multe direcții. De exemplu, din zona de gastronomie, din zona de hoteluri, 

acele elicoptere care au ajuns la Bran, la Brașov și așa mai departe. Adică se conturează un eveniment de o 

anvergură destul de mare. (…) Înseamnă că România e o destinație turistică cât de poate de solidă și serioasă, 

adică, dacă o mare parte dintre miliardarii lumii și vedete de talie mondială au ajuns aici, toți de-odată, 

înseamnă că e o destinație cât se poate de sigură și cât se poate de contemporană în peisajul turismului 

mondial. Ceea ce noi ar trebui să fructificăm degrabă aspectul ăsta. Iar al doilea aspect este legat de petrecerea 

de Hallloween ca atare și faptul că noi refuzăm constant să promovăm România sub umbrela brandului 
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Dracula, iată, până și Elon Musk spune că nu avem dreptate. Ar trebui să facem ceva în sensul ăsta și el a 

venit fix la Castelul Bran care este asociat cu numele lui Dracula. (…) În urma acestei promovări, noi va 

trebui să facem 1000 de spoturi, asta este calea pe care trebuie să o urmăm. Pentru că, dacă oamenii aceștia 

spun că: da, România merită văzută, merită gustată, explorată, simțită și așa mai departe, atunci noi va trebui 

să facem, să găsim acele mecanisme prin care să chemăm oamenii la noi în țară în momentul de față. Numărul 

de oameni angrenați în spatele acestei petreceri se ridică la câteva sute bune, probabil peste 1000 de oameni. 

Elon Musk vine la un castel care este o proprietate privată. Lucrurile acolo merg, probabil, foarte ușor, foarte 

simplu. Gândiți-vă dacă Castelul Bran ar fi fost proprietatea statului. Păi nu cumva domnul Musk ar fi trebuit 

să vină cu dosar cu șină la ministrul Culturii? 

 

În data de 30.10.2022, această știre a fost difuzată și în cadrul altor emisiuni, respectiv: 

➢ Talk B1 de la ora 11:00 (S4 - rep. 12:40–18:15, sel. 30-11). Înainte de difuzarea materialului 

video care a însoțit știrea, prezentatorul a afirmat: Mergem acum către unul din cele mai comentate subiecte 

din ultimele ore. Este vorba despre petrecerea de la Castelul Bran, petrecerea lui Elon Musk, cu ocazia zilei 

de Halloween. Mai mulți miliardari americani ar fi pe urmele lui Dracula cu ocazia acestei sărbători, printre 

ei s-ar număra fondatorul Tesla, excentricul Elon Musk. Dar, pe lângă Elon Musk, sunt și co-fondatorii 

Google și PayPal, actrița Angelina Jolie și alte vedete. Unele dintre ele chiar au ajuns deja și au postat și 

imagini și filmulețe pe rețelele de socializare. Din primele informații, ar fi vorba despre peste 200 de invitați, 

iar întregul eveniment ar fi organizat chiar de fondatorul Tesla. Oricum e o ocazie excepțională de a se vorbi 

despre România la un nivel foarte înalt, fără ca noi să fi făcut nimic. Nu-I așa? Și vedem despre ce este vorba, 

colegii au pregătit un material. Iar apoi schimbăm subiectul, vorbim în continuare despre Elon Musk. Veți vedea 

care este legătura între ce se întâmplă în aceste zile și discuția pe care o vom avea în câteva clipe. După 

difuzarea materialului video care a însoțit această știre, subiectul referitor la venirea lui Elon Musk în România și 

lansarea parfumului acestuia a fost dezbătut în studio alături de cofondatorul Artizani Olfactivi Alexandra 

Moraru (rep. 18:30 – 34:40, sel. 30-11); 

➢ Știrile B1 TV de la ora 12:00 (S5 – rep. 17:25 – 21:45, sel. 30-12). Înainte de difuzarea 

materialului video care a însoțit știrea, prezentatorul a afirmat: Petrecere de gală la Castelul Bran, cu ocazia 

zilei de Halloween. Mai mulți miliardari americani ar fi pe urmele lui Dracula, cu ocazia acestei sărbători, la 

invitația fondatorului Tesla, miliardarul american Elon Musk. Printre invitați se numără co-fondatorii 

Google și PayPal, dar și actrița Angelina Jolie. Din primele informații, ar fi vorba despre peste 200 de invitați 

de seamă, iar întregul eveniment ar fi fost organizat chiar de fondatorul Tesla; 

➢ Talk B1 de la ora 14:00 (S6 – rep. 59:00, sel. 30-13 – rep. 03:55, sel. 30-14) Înainte de 

difuzarea materialului video care a însoțit știrea, prezentatorul a afirmat: Încep să apară tot mai multe 

informații despre petrecerea de Halloween, de la Castelul Bran, al lui Elon Musk. Jurnaliștii Cancan au 

publicat listele cu invitați și sunt nume foarte interesante acolo. Fotomodelul Elle Macpherson a ajuns și ea la 

Bran. A postat imagini pe Instagram. Printre invitați deja se știe se știe că se numără persoane foarte cunoscute 

din business, din showbiz. Co-fondatorii Google și PayPal au ajuns deja, sunt foarte mulți actori, sunt oameni 

de afaceri și sunt și niște nume românești pe acolo. Și încercăm să lămurim cine sunt acele persoane. Din 

primele informații ar fi vorba despre 200 de invitați de seamă. Vedem și noi materialul și apoi discutăm cu 

invitații și discutăm și cu prefectul de Brașov, să ne spună și dumnealui ce părere are și poate știe și ceva în plus 

despre această (neinteligibil). După difuzarea materialului video, acest subiect a fost dezbătut în platoul 

emisiunii alături de următorii invitați: Monica Tatoiu – analist politic; Bogdan Bărbuceanu – avocat și Cătălin 

Văsii – prefectul județului Brașov (legătură telefonică directă);  

➢ Știrile B1 TV de la ora 15:00 (S7 – rep. 23:05 – 27:30, sel. 30-15). 

 

30.10.2022 – Special B1– interval orar 21:00 – 22:53 

 

S8 – rep. 49:15 – 50:20, sel. 30-22 

La sfârșitul emisiunii Special B1 de la ora 21:00, prezentatoare a făcut următoarele afirmații în legătură cu 

petrecerea de la Castelul Bran și cu presupusa vizită a lui Elon Musk în România: Este mister total, doamnelor 

și domnilor, cu vizita lui Elan Musk în România. Toată presa a dat această informație, cum că, la Castelul 

Bran, s-a organizat o mare petrecere de Halloween, unde vor fi prezenți Elan Mask, dar și Angelina Jolie, dar 

și alți miliardari și magnați ai lumii. Iată că astăzi a venit informația că Elan Musk nu ar fi prezent la Bran. 
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Această informația a venit de la administratorul Castelului Bran, care a negat, așadar, această informație. În 

schimb, patronul unui hotel de lux din Brașov spune: "da, Elan Musk a venit în oraș și s-a cazat la hotelul 

domniei sale. Nu o noapte, ci chiar două". 

După afirmațiile prezentate mai sus, prezentatorul a comentat subiectul alături de invitații: Mihai Duță – 

senior editor News Week România; Stelian Negrea – jurnalist; Bogdan Lefter – analist politic; Radu Miruță – 

deputat USR; Daniel Fenechiu – senator PNL; IulianParaschiv – președinte Agenția Națională pentru Romi. 

Titluri afișate pe ecran: MISTERUL VIZITEI LUI ELON MUSK LA BRAN; REPREZENTANȚII 

CASTELULUI BRAN NEAGĂ PREZENȚA LUI MUSK; CINE L-A VĂZUT PE MUSK ÎN ROMÂNIA; 

MILIARDARII LUMII, LA BRAN, ANGELINA JOLIE, INVITATA SPECIALĂ; MUSK, VIZITĂ LÂNGĂ 

UCRAINA. MIZE ASCUNSE? DE CE ÎȘI ȚINE MUSK LA SECRET VIZITA ÎN ROMÂNIA.  

 

30.10.2022 – Știrile B1TV de la ora 23:00 – interval orar 23:00 – 23:52  

 

În timpul jurnalului Știrile B1 TV de la ora 23:00, a fost difuzată o știre referitoare la petrecerea 

organizată la Castelul Bran, cu ocazia zilei de Halloween. Știrea a fost ilustrată cu imagini din timpul unei 

petreceri și imagini cu mai mulți invitați costumați (acestea au fost însoțite de mențiunea SPYNEWS), precum și 

cu imagini în care fondatorul PayPal, Peter Thiel, era surprins pe străzile din Brașov (aceste imagini au fost 

însoțite de mențiunea MEDIAFLUX.RO). În cadrul știrii, au fost difuzate declarații ale consultantului în 

turism Traian Bădulescu și s-au făcut precizări despre punctul de vedere al administratorului Castelului 

Bran, Lia Doru Trandafir, în legătură cu prezența lui Elon Musk la petrecere. 

Titluri afișate pe ecran: MILIARDARII LUMII, HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN; VIP-URILE 

INTERNAȚIONALE AU AVUT PRIMA NOAPTE ALBĂ ÎN POIANA BRAȘOV; MILIARDARII AU PETRECUT 

PE MUZICĂ TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ; INVITAȚII LUI MUSK AU AVUT PARTE DE 

SPECTACOLE TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI; ȘAMPANIA A CURS, IAR FOCURILE DE ARTIFICII AU 

ACOPERIT CERUL DIN POIANA; DUMINICĂ MILIARDARII AU MÂNCAT LA RESTAURANTELE DE FIȚE 

DIN BRAȘOV; MILIARDARII S-AU COSTUMAT ÎN PRINȚI, PRINȚESE ȘI RĂZBOINICI MEDIEVALI. 

 

S9 - rep. 22:15 – 26:10, sel. 30-23 

Conținut știre: 

Prezentator: Petrecerea anului în România se desfășoară chiar în aceste momente la Castelul Bran. 

Miliardarii lumii și vedetele de la Hollywood s-au întâlnit în țara noastră ca să sărbătorească Halloween-ul, la 

Castelul lui Dracula. Aceștia au început petrecerea încă de sâmbătă. Îmbrăcați în împărați, prinți, prințese sau 

războinici medievali, invitații lui Elon Musk s-au dezlănțuit în Stâna Turistică Sergiana pe muzică 

tradițională românească. N-au lipsit nici șampania sau focurile de artificii. Însă, până acum, Elon Musk nu a 

apărut și sunt voci care spun că nici nu o să apară. 

Voce din off: Prima petrecere de încălzire a avut loc la Stâna Turistică Sergiana, acolo unde miliardarii, 

dar și oamenii din lumea cinematografiei și a modelling-ului au petrecut până în zori. VIP-urile au renunțat la 

vestimentația clasică și au abordat-o pe cea de pe timpul regilor. În temă cu patria lui Dracula, războinici 

medievali, împărați, regine, prinți, prințese, așa s-au încins vedetele ajunse pe plaiuri mioritice și au mimat 

dansurile războiului. Prima petrecere a miliardarilor a avut și urme românești pe alocuri. S-a dansat pe muzică 

tradițională și au fost organizate câteva demonstrații cu specific românesc. Seara s-a încheiat cu un foc de 

artificii spectaculos, spre deliciul VIP-urilor care au venit să petreacă Halloween-ul pe teritoriul lui Dracula. 

Duminică, miliardarii s-au revigorat pe străzile din Brașov, fondatorul PayPal Peter Thiel și partenerul său de 

viață, Matt Danzeisen au ieșit la o plimbare în Piața Sfatului din Brașov. (rep. 02:50, S9) Însă, personajul 

principal, Elon Musk se pare că nu a ajuns în România pentru această noapte a miliardarilor. Informația a 

fost confirmată chiar de Lia Doru Trandafir, administratorul Castelului Bran pentru jurnaliștii de la 

Cotidianul. Însă va veni mama lui Elon Musk, la începutul anului viitor. Maye Musk va veni în ianuarie, în 

București, pentru o conferință care va avea loc la Sala Palatului. Evenimentul se va concentra în jurul cărții 

mamei celui mai bogat om din lume. "O femeie își face un plan", tradusă și în limba română. De la București, 

Maye Musk va pleca la Sofia și apoi la Istanbul. Cu ce rămânem, totuși, după petrecerea organizată în 

România?  

Traian Bădulescu (consultant în turism): Probabil că vorbim de o sumă cu șase zerouri, probabil că 

pentru fiecare participant în sine vorbim de ceva mii de Euro, deci probabil că putem vorbi de nivelul la 
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milioane de Euro. Cel mai important este că va conta foarte mult pentru imaginea în sine a României. România 

nu poate decât să câștige ca imagine de țară și ca imagine turistică datorită unui astfel de eveniment.  

 

Această știre a fost difuzată și în data de 31.10.2022, în cadrul următoarelor emisiuni informative: 

➢ Știrile B1 TV de la ora 07:00 (S10 - rep. 04:00 – 07:55, sel. 31-7); 

➢ Știrile B1 TV de la ora 09:00 (S11 - rep. 10:50 – 14:30, sel. 31-9). În cazul acestei știri, vocea 

din off a făcut și următoarele afirmații: (…)Însă, personajul principal, Elon Musk se pare că nu a ajuns în 

România pentru această noapte a miliardarilor. Informația a fost confirmată chiar de Lia Doru Trandafir, 

administratorul Castelului Bran pentru jurnaliștii de la Cotidianul. În schimb, activiștii de la Greenpeace au 

proiectat cu laserul, pe castel, mesaje scurte și clare în limba engleză, atât lui Elon Musk, cât și invitatei sale 

speciale, Angelina Jolie. Activiștii le-au cerut miliardarilor să nu mai trateze Carpații și restul planetei ca pe 

parcul lor de distracții: SOS Pădurea Carpaților!, Angelina, adoptă o atitudine!, Asta-i groază, Elon!. Titluri 

afișate pe ecran: MILIARDARII LUMII, HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN; ELON MUSK NU A MAI 

AJUNS ÎN ROMÂNIA; MILIARDARII S-AU COSTUMAT ÎN PRINȚI, PRINȚESE ȘI RĂZBOINICI 

MEDIEVALI; DUMINICĂ MILIARDARII AU MÂNCAT LA RESTAURANTELE DE FIȚE DIN BRAȘOV. 

➢ Știrile B1 TV de la ora 09:00 (S12 - rep. 08:30 – 12:10, sel. 31-10). În cazul acestei știri, 

vocea din off a făcut și următoarele afirmații: (…)Însă, personajul principal, Elon Musk se pare că nu a ajuns în 

România pentru această noapte a miliardarilor. Informația a fost confirmată chiar de Lia Doru Trandafir, 

administratorul Castelului Bran pentru jurnaliștii de la Cotidianul. În schimb, activiștii de la Greenpeace au 

proiectat cu laserul, pe castel, mesaje scurte și clare în limba engleză, atât lui Elon Musk, cât și invitatei sale 

speciale, Angelina Jolie. Activiștii le-au cerut miliardarilor să nu mai trateze Carpații și restul planetei ca pe 

parcul lor de distracții: SOS Pădurea Carpaților!, Angelina, adoptă o atitudine!, Asta-i groază, Elon!. Titluri 

afișate pe ecran: MILIARDARII LUMII, HALLOWEEN LA CASTELUL BRAN; ELON MUSK NU A MAI 

AJUNS ÎN ROMÂNIA; MILIARDARII S-AU COSTUMAT ÎN PRINȚI, PRINȚESE ȘI RĂZBOINICI 

MEDIEVALI; DUMINICĂ MILIARDARII AU MÂNCAT LA RESTAURANTELE DE FIȚE DIN BRAȘOV. 

 

31.10.2022 – News Pass – interval orar 12:59 – 14:50 

 

În timpul emisiunii News Pass de la ora 14:00 au fost prezentate informații în legătură cu prezența lui 

Elon Musk și a Angelinei Jolie în România, fiind făcute precizări despre punctul de vedere al Ministerului 

Afacerilor Interne. Acest subiect a fost dezbătut în studio alături de invitații: Val Vâlcu – jurnalist DC News; 

Traian Bădulescu – consultant turism; Cosmin Feroiu – primarul din Bran. 

Titluri afișate pe ecran: NICI ANGELINA, NICI ELON MUSK NU AU FOST LA BRAN; 

PRIMARUL DIN BRAN A PETRECUT CU MILIARDARII; PRIMARUL DIN BRAN ÎI CAUTĂ PE GOOGLE PE 

INVITAȚI; CE RĂMÂNE ÎN URMA PETRECERII DE LA BRAN. 

Mai jos, redăm informația prezentată de jurnalista Laura Chiriac, în legătură cu prezența lui Elon Musk și 

a Angelinei Jolie în România: 

 

S13 - rep. 00:30 – 01:00, sel. 31-14 

Laura Chiriac: Nici Elon Musk, nici Angelina Jolie, nu au călcat în România! Confirmarea vine de la 

Ministerul Afacerilor Interne, de la MAI. Este un răspuns al autorităților la nenumăratele solicitări ale 

jurnaliștilor.  

 

31.10.2022 – Știrile B1TV de la ora 17:00 – interval orar 16:59 – 17:44 

 

În timpul jurnalului informativ Știrile B1TV de la ora 17:00 a fost difuzată o știre despre glumele care au 

apărut în mediul online pe seama presupusei vizite în România a fondatorului Tesla, Elon Musk (s-a precizat 

faptul că vizita acestuia s-a dovedit a fi un fake news). Știrea a fost ilustrată cu imagini cu glumele pe care 

românii le-au făcut și imagini de la petrecerea organizată la Castelul Bran (aceste imagini au fost însoțite de 

mențiunea SPYNEWS). În cadrul știrii au fost difuzate declarații ale primarului din Bran, Cosmin Feroiu 

(preluare din emisiunea News Pass). 

Titlul afișat pe ecran: VAL DE GLUME DUPĂ "VIZITA" LUI ELON MUSK. 
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S14 - rep. 36:10 – 38:45, sel. 31-17 

Conținut știre: 

Prezentator: Dacă se pricep la ceva foarte bine românii, este cu siguranță cum să facă haz de necaz. 

Miliardarul Elon Musk a devenit victima internauților români după așa zisa vizită în țara noastră care s-a 

dovedit a fi un fake-news. Românii nu l-au iertat însă și l-au făcut de rușine pe rețelele de socializare, 

ironizându-l în diverse ipostaze. Iată! 

Bărbat (preluare de pe TikTok cu un bărbat care folosește un filtru cu chipul lui Elon Musk): Vă pup, 

fraților! Să fiți sănătoși. Asta voiam să văd, ce mai faceți, cum sunteți, să mai vorbim puțin. Să ne auzim cu bine. 

Voce din off: În imaginația de necontestat a românilor cam așa s-ar fi distrat Elon Musk, dacă ar fi 

venit în țara noastră. Pe ritmuri de manele și atitudine de bombardier, Musk a ajuns să fie personajul central al 

internetului românesc. Și asta nu este tot. Glumele și ironiile la adresa miliardarului au curs în valuri în aceste 

zile. Unii români au fost mai inventivi și s-au folosit de filtrul cu fața lui Elon Musk pentru a spune glume. Nici 

la capitolul MM-uri nu s-au lăsat mai prejos. Unii au făcut o simplă postare pe Facebook, în timp ce alții s-au 

folosit de abilitățile lor în Photoshop și i-au înfățișat pe Elon Musk și Angelina Jolie în fața unui grătar cu mici. 

Unul dintre internauți a scris într-o postare că: dacă Musk are într-adevăr bani, s-ar fi dus vara la Mamaia, nu 

iarna la Bran. Un altul, la fel de amuzat, a scris pe o poză cu fața omului de afaceri "Musk – șocat după ce a 

aflat ce fac românii cu Tesla". O altă fotografie care a stârnit hohote de râs este cea în care fondatorul Tesla 

este deghizat în Vlad Țepeș. Însă, chiar dacă Elon Musk nu a mai ajuns la Bran, România a apărut pe harta 

lumii, aspect subliniat de primarul orașului Bran, Cosmin Feroiu. 

Cosmin Feroiu (primarul din Bran – preluare News Pass de la ora 14:00): Asta e o gură de oxigen în care, 

după perioada asta de criză, ne-ar putea ajuta să revigorăm turismul și să arătăm că, la câteva sute de kilometri 

de un război peste graniță, totuși, se poate face turism, oamenii pot veni în siguranță. Dacă au venit miliardarii 

lumii aici, la Bran, și în România, înseamnă că noi ar trebui să promovăm. Este un prilej în care toată România 

să beneficieze, nu numai Branul, nu numai Brașovul. Toată România să beneficieze, mai ales că vom avea 

posibilitatea, la anul, să deschidem primul aeroport construit din ultimii 50 de ani. Și vă dați seama că ar 

revigora și mai mult turismul. Dar am eu așa un feeling că vom găsi și motive să spunem: ah, păi nu a fost Elon 

Musk, păi dacă era, dacă nu era, ce mai contează ceilalți? Au venit niște oameni importanți. 

În data de 31.10.2022, această știre a fost difuzată și în cadrul jurnalului informativ Știrile B1TV de la 

ora 23:00 (rep. 45:40 – 48:20, sel. 31-23). 
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CONCLUZII  

Emisiuni informative – 30, 31.10.2022 – interval orar 07:00 – 24:00 – B1 TV 

Sesizări  Sinteza constatării 

Sesizarea nr. 

10878/31.10.2022 

Sesizarea nr. 

10906/01.11.2022 

Sesizarea nr 

11031/03.11.2022 

Sesizarea nr 

11083/05.11.2022 

Postul de televiziune B1 TV a difuzat, în perioada 30-31.10.2022, informații referitoare la presupusa prezență a omului de 

afaceri Elon Musk și a actriței Angelina Jolie la petrecerea de la castelul Bran, organizată cu ocazia zilei de Halloween, în cadrul 

emisiunilor informative și de dezbatere.  

Mai jos, prezentăm modul în care a fost reflectat acest subiect în știrile difuzate:  

30.10.2022 – Știrile B1TV de la ora 07:00 – interval orar 06:59 – 07:47 

Știre cu titlurile: PETRECEREA DE HALLOWEEN ESTE ORGANIZATĂ DE ELON MUSK; ELON MUSK I-AR FI 

INVITAT LA CASTELUL LUI DRACULA PE FONDATORII GOOGLE; ȘI ANGELINA JOLIE AR FI FOST INVITATĂ ÎN 

ROMÂNIA DE ELON MUSK – Aceste titluri au fost afișate pe ecran și în timpul știrilor difuzate în cadrul emisiunilor informative 

de la orele 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 și 15:00. 

 (S1) Prezentator: Petrecere de gală la Castelul Bran, cu ocazia zilei de Halloween. Mai mulți miliardari americani ar fi pe 

urmele lui Dracula cu ocazia acestei sărbători. Printre ei s-ar număra fondatorul Tesla, excentricul miliardar american Elon 

Musk, co-fondatorii Google și PayPal, dar și actrița Angelina Jolie. Din primele informații, ar fi vorba despre peste 200 de 

invitați de seamă, iar întregul eveniment ar fi organizat chiar de fondatorul Tesla. 

Voce din off: Au început să vină VIP-urile la petrecerea de Halloween organizată de Elon Musk la Castelul Bran. (…) Se 

zvonește că la Bran ar putea ajunge și Angelina Jolie.(…)Specialiștii estimează că ar fi vorba despre milioane de Euro cheltuiți 

pe eveniment, bani pe care i-ar fi scos din buzunar chiar gigantul Tesla, Elon Musk. 

30.10.2022 - Știrile B1TV de la ora 08:00 – interval orar 07:57 – 08:52 

 (rep. 01:45, S2) În cazul acestei știri, care a fost asemănătoare cu știrea difuzată în timpul jurnalului informativ de la ora 

07:00 (S1), au fost făcute noi precizări în legătură cu escapada lui Elon Musk în România, fiind prezentată și o postare de pe 

Twitter a acestuia, iar vocea din off a făcut și următoarele afirmații: (…) Pentru a imortaliza întreaga festivitate, miliardarul ar fi 

angajat un regizor pentru a organiza invitaților o experiență Dracula cu adevărat senzațională. (…) Elon Musk pare deja că a 

apucat să guste din preparate, căci ultimele sale postări de pe Twitter au fost despre cât de gustoase sunt produsele de 

panificație. Miliardul nu a dezvăluit însă până acum nimic despre escapada sa în România. „Pâinea proaspăt coaptă și 

pateurile sunt unele din cele mai mari plăceri ale vieții mele”, le-a dezvăluit Musk urmăritorilor săi. 

Aceste precizări au fost făcute și în cadrul emisiunilor informative:  

❖ Știrile B1TV de la ora 10:00 (S3);  

❖ Talk B1 de la ora 11:00 (S4 – Prezentator: Mergem acum către unul din cele mai comentate subiecte 

din ultimele ore. Este vorba despre petrecerea de la Castelul Bran, petrecerea lui Elon Musk, cu ocazia zilei de 

Halloween. Mai mulți miliardari americani ar fi pe urmele lui Dracula cu ocazia acestei sărbători, printre ei s-ar 

număra fondatorul Tesla, excentricul Elon Musk. Dar, pe lângă Elon Musk, sunt și co-fondatorii Google și PayPal, 

actrița Angelina Jolie și alte vedete. Unele dintre ele chiar au ajuns deja și au postat și imagini și filmulețe pe rețelele 

de socializare. Din primele informații, ar fi vorba despre peste 200 de invitați, iar întregul eveniment ar fi organizat 
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chiar de fondatorul Tesla.);  

❖ Știrile B1 TV de la ora 12:00 (S5 – Prezentator: (…) Mai mulți miliardari americani ar fi pe urmele lui 

Dracula, cu ocazia acestei sărbători, la invitația fondatorului Tesla, miliardarul american Elon Musk. Printre invitați 

se numără co-fondatorii Google și PayPal, dar și actrița Angelina Jolie. Din primele informații, ar fi vorba despre 

peste 200 de invitați de seamă, iar întregul eveniment ar fi fost organizat chiar de fondatorul Tesla.): 
❖ Talk B1 de la ora 14:00 (S6 –Prezentator: Încep să apară tot mai multe informații despre petrecerea de 

Halloween, de la Castelul Bran, al lui Elon Musk (…);  

❖ Știrile B1 TV de la ora 15:00 (S7). 

30.10.2022 – Special B1– interval orar 21:00 – 22:53 

(S8) La sfârșitul emisiunii Special B1 de la ora 21:00, prezentatoare a făcut următoarele afirmații în legătură cu petrecerea 

de la Castelul Bran și cu presupusa vizită a lui Elon Musk în România: Este mister total, doamnelor și domnilor, cu vizita lui Elan 

Musk în România. Toată presa a dat această informație, cum că, la Castelul Bran, s-a organizat o mare petrecere de Halloween, 

unde vor fi prezenți Elan Mask, dar și Angelina Jolie, dar și alți miliardari și magnați ai lumii. Iată că astăzi a venit informația 

că Elan Musk nu ar fi prezent la Bran. Această informația a venit de la administratorul Castelului Bran, care a negat, așadar, 

această informație. În schimb, patronul unui hotel de lux din Brașov spune: "da, Elan Musk a venit în oraș și s-a cazat la 

hotelul domniei sale. Nu o noapte, ci chiar două". 

Titluri afișate pe ecran: MISTERUL VIZITEI LUI ELON MUSK LA BRAN; REPREZENTANȚII CASTELULUI BRAN 

NEAGĂ PREZENȚA LUI MUSK; CINE L-A VĂZUT PE MUSK ÎN ROMÂNIA; MILIARDARII LUMII, LA BRAN, ANGELINA 

JOLIE, INVITATA SPECIALĂ; MUSK, VIZITĂ LÂNGĂ UCRAINA. MIZE ASCUNSE? DE CE ÎȘI ȚINE MUSK LA SECRET 

VIZITA ÎN ROMÂNIA.  

30.10.2022 – Știrile B1TV de la ora 23:00 – interval orar 23:00 – 23:52 

În timpul știrii referitoare la petrecerea organizată la Castelul Bran, cu ocazia zilei de Halloween, au fost difuzate declarații 

ale consultantului în turism Traian Bădulescu și s-au făcut precizări despre punctul de vedere al administratorului 

Castelului Bran, Lia Doru Trandafir, în legătură cu prezența lui Elon Musk la petrecere. 

(S9) Prezentator: (…) Îmbrăcați în împărați, prinți, prințese sau războinici medievali, invitații lui Elon Musk s-au 

dezlănțuit în Stâna Turistică Sergiana pe muzică tradițională românească. N-au lipsit nici șampania sau focurile de artificii. 

Însă, până acum, Elon Musk nu a apărut și sunt voci care spun că nici nu o să apară. 

(rep. 02:50, S9) Voce din off: Însă, personajul principal, Elon Musk se pare că nu a ajuns în România pentru această 

noapte a miliardarilor. Informația a fost confirmată chiar de Lia Doru Trandafir, administratorul Castelului Bran pentru 

jurnaliștii de la Cotidianul. (…) 

Această știre a fost difuzată și în data de 31.10.2022, în cadrul următoarelor emisiuni informative: 

❖ Știrile B1 TV de la ora 07:00 (S10); 

❖ Știrile B1 TV de la ora 09:00 (S11).  

❖ Știrile B1 TV de la ora 09:00 (S12). 
31.10.2022 – News Pass – interval orar 12:59 – 14:50 

În timpul emisiunii au fost prezentate informații în legătură cu prezența lui Elon Musk și a Angelinei Jolie în România, fiind 

făcute precizări despre punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Interne. Acest subiect a fost dezbătut în studio alături de 
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invitații: Val Vâlcu – jurnalist DC News; Traian Bădulescu – consultant turism; Cosmin Feroiu – primarul din Bran. 

Titluri afișate pe ecran: NICI ANGELINA, NICI ELON MUSK NU AU FOST LA BRAN; PRIMARUL DIN BRAN A 

PETRECUT CU MILIARDARII; PRIMARUL DIN BRAN ÎI CAUTĂ PE GOOGLE PE INVITAȚI; CE RĂMÂNE ÎN URMA 

PETRECERII DE LA BRAN. 

 (S13)Laura Chiriac: Nici Elon Musk, nici Angelina Jolie, nu au călcat în România! Confirmarea vine de la Ministerul 

Afacerilor Interne, de la MAI. Este un răspuns al autorităților la nenumăratele solicitări ale jurnaliștilor.  
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