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Monitorizare:  

 

SESIZĂRI 

Sesizarea nr. 10886/31.10.2022 

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. A fost un dialog cu Dragoș Anastasiu care a spus și el asta pe post.  

Trebuie sancționate toate emisiunile unde s-a spus, s-a dezbătut și prezentat știrea că Musk a venit, a 

făcut, a îmbrăcat, a transmis, toate au înșelat publicul.  

 

Sesizarea nr. 10906/01.11.2022 

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

generaliste și de știri pentru programele în care au făcut referiri la prezența la petrecrea de Halloween a omului 

de afaceri Elon Musk și, respectiv, a actriței Angelina Jolie în zilele de duminică 30 octombrie și, respectiv, luni 

31 octombrie 

: Antena 1, Kanal D, Prima TV, Pro TV, Național TV, Metropola TV, TVR1, TVR Info 

: Aleph News, Antena 3 CNN, B1TV, Digi24, Euronews România, Realitatea TV, România TV, TVR Info 

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

la castelul Bran a celor două personalități. Nu trebuie să monitorizați dezbateri sau comentarii cu privire la 

eventuala partricipare a celor doi.  

 

Sesizarea nr. 11031/03.11.2022 

Doresc să vă aduc la cunoștință faptul că, în urmă cu câteva zile, respectiv la sfârșitul săptămânii trecute, 

posturi de televiziune ca PRO TV, Antena 3, Realitatea TV și altele, au difuzat știri false cu privire la faptul că 

Elon Musk ar fi închiriat Catselul 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 știrea falsă, față de cei care urmăresc aceste posturi.  

 

Sesizarea nr.11083/05.11.2022 

Reclam pentru falsa informare a publicului cu știrea cu ”vizita”  lui Elon Musk la castelul Bran. Vă rog 

sancționați toate televiziunile care au participat în această mascaradă. 
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CONSTATĂRI 

În urma monitorizării postului de televiziune Digi24, din datele de 30-31.10.2022, s-au constatat 

următoarele:  

30.10.2022 

 

⚫ News alert, ora 07:00 

S1 (rep.02.15-05.44, sel.7.mp4) 

Titluri: ELON MUSK DĂ PETRECERE DE HALLOWEEN, LA BRAN; ELON MUSK DĂ DE 

DRACULA LA BRAN. 

Subtitluri: Petrecerea ar fi organizată de Elon Musk, Angelina Jolie e invitată; Cel mai bogat om al 

planetei face petrecere de Halloween în România; Peter Thiel, fondatorul PayPal, se numără printre invitați. 

Prezentatoare: Cel mai bogat om al planetei, Elon Musk, face petrecere de Halloween la Castelul Bran al 

Reginei Maria, pe care tot Occidentul îl asociază, datorită scriitorului Bram Stoker, cu contele Dracula. Noul 

proprietar al Twitter i-a invitat la petrecere pe partenerii săi de afaceri de la PayPal, pe fondatorul Google, pe 

omul de afaceri care a inventat Hotmail, mari actori și vedete internaționale, inclusiv Angelina Jolie. O parte 

dintre miliardari au fost surprinși pe Aeroportul Otopeni și la Heliportul din Ghimbav. 

Au fost difuzate imagini cu diferite persoane, menționate pe ecran ca fiind: Peter Thiel; Matt Danzeisen și 

având precizată ca sursă: MediaFLUX.ro, dar și cu Angelina Jolie, surse: Telegram, Twitter bestofajolie.  

În cadrul știri au fost prezentate opiniile înregistrate ale următoarelor persoane (prin telefon): Cristi Pitulice- 

consultant în turism; Irina Margareta Nistor- critic de film; Gelu Duminică- sociolog; Antonio Momoc- decan 

FJSC;  Dragoș Anastasiu- antreprenor turism.  

 O știre asemănătoare a fost difuzată și în grupajul informativ de la ora 08:00 (rep.04.35-08.03, sel.8.mp4) 

 

⚫ News Alert, ora 10:00 

S2 (rep.09.50-11.35, sel.10.mp4) 

Titluri: MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN LA BRAN; ELON MUSK DĂ PETRECERE 

DE HALLOWEEN, LA BRAN  

Subtitluri: Petrecerea ar fi organizată de Elon Musk, Angelina Jolie e invitată; Peter Thiel, fondatorul 

PayPal, se numără printre invitați; O parte dintre invitați au petrecut noaptea trecută la Poiana Brașov; Elon 

Musk dă petrecere de Halloween în România. 

Prezentatoare: Castelul Bran se transformă astăzi în palatul miliardarilor lumii, care vor petrece acolo de 

Halloween. Elon Musk a închiriat locul celebru pentru mitul lui Dracula, ca să organizeze acolo o petrecere 

exclusivistă la care sunt așteptați oameni de afaceri și celebrități. Pe listă de invitați se numără fondatorii 

Google, omul de afaceri care a inventat Hotmail, partenerii săi de la PayPal, dar și Angelina Jolie. O parte 

dintre bogații lumii au  ajuns încă de ieri în România și au fost surprinși pe Aeroportul Otopeni și la Heliportul 

din Ghimbav. Seara și-ar fi petrecut-o în Poiana Brașov. Colega mea, Alexandra Dinu este la Bran, ni se alătură 

cu detalii de acolo. Alexandra, te ascultăm!  (în timpul prezentării, pe ecran a fost afișată o imagine cu Elon Musk 

și Angelina Jolie). 

Reporterul a precizat, în direct: Până la trei dimineața au petrecut invitații lui Elon Musk la restaurantul 

din zona Poiana, din Brașov. (...) Astăzi, începând cu ora șase și jumătate, din informațiile pe care am reușit să 

le aflăm, invitații lui Elon Musk vor veni aici, la Castelul Bran. Castelul va fi închis începând cu ora patru, iar de 

atunci vor începe și pregătirile. Am reușit să aflăm că va fi inclusiv un regizor care îi va introduce pe cei care 

sunt invitați, într-un adevărat film horror, pentru că este Halloween-ul, asta vor să petreacă miliardarii lumii aici. 

Vor fi foarte mulți invitați, 300 la număr, din ce am reușit să aflăm, iar printre ei se numără chiar Angelina 

Jolie.    

  Știrea a fost însoțită de imagini cu: 

- Castelul Bran; o femeie în fața unui elicopter, menționată pe ecran ca fiind Julia Sandrstorm (sursa: 

MediaFLUX.ro)  

  

 

⚫ News Alert, ora 11:00 

S3 (rep.58.58, sel.10.mp4-08.12, sel.11.mp4) 
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Titluri: MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN LA BRAN; ELON MUSK DĂ PETRECERE 

DE HALLOWEEN, LA BRAN  

Subtitluri: Petrecerea ar fi organizată de Elon Musk, Angelina Jolie e invitată; Peter Thiel, fondatorul 

PayPal, se numără printre invitați; O parte dintre invitați au petrecut noaptea trecută la Poiana Brașov; Elon 

Musk dă petrecere de Halloween în România. 

Invitat: Cristian Bărhălescu- vicepreședintele ANAT Sud-Est.    

Prezentatoare: Castelul Bran se transformă astăzi în palatul miliardarilor lumii, care vor petrece acolo de 

Halloween. Elon Musk a închiriat locul celebru pentru mitul lui Dracula, ca să organizeze acolo o petrecere 

exclusivistă la care sunt așteptați oameni de afaceri și celebrități. Pe listă de invitați se numără fondatorii 

Google, omul de afaceri care a inventat Hotmail, partenerii săi de la PayPal, dar și Angelina Jolie. O parte 

dintre bogații lumii au  ajuns încă de ieri în România și au fost surprinși pe Aeroportul Otopeni și la Heliportul 

din Ghimbav. Seara și-ar fi petrecut-o în Poiana Brașov. Colega mea, Alexandra Dinu, este acolo și ni se alătură 

cu detalii în câteva momente! (în timpul prezentării, pe ecran a fost afișată o imagine cu Elon Musk și Angelina 

Jolie). 

Reporterul a precizat, în direct: Se anunță o petrecere pe cinste aici, la Castelul Bran. Întreaga locație a 

fost închiriată, așa cum ai spus și tu, de însuși Elon Musk și sunt așteptate peste 300 de persoane care să vină 

și să petreacă aici. Mulți au venit încă de ieri, au aterizat, așa cum ai spus și tu, pe Aeroportul Otopeni, iar apoi, 

cu elicopterul, au fost transportați la Ghimbav, iar seara trecută au petrecut la un restaurant din Poiana Brașov. 

(...) Foarte multe vedete, destul de intimă, nu știm foarte multe detalii despre cei care vor veni astă seară. Știm, 

de asemenea, că foarte mulți dintre ei au nume de cod. Așa vor intra la petrecere. (...)  

Au fost difuzate puncte de vedere înregistrate ale următoarele persoane: Cristi Pitulice- consultant în turism; 

Irina Margareta Nistor- critic de film; Antonio Momoc- decan FJSC; Dragoș Anastasiu- antreprenor turism.  

  Știrea a fost însoțită de imagini cu: 

- Castelul Bran; o femeie în fața unui elicopter, menționată pe ecran ca fiind Julia Sandrstorm; fotografii cu 

diverși bărbați, unul dintr aceștia fiind menționat ca fiind Peter Thiel (sursa: MediaFLUX.ro); 

 

⚫ News Alert, ora 12:00 

S4 (rep.00.47-02.31, sel.12.mp4) 

Titluri: MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN LA BRAN; ELON MUSK DĂ PETRECERE 

DE HALLOWEEN, LA BRAN  

Subtitluri: Petrecerea ar fi organizată de Elon Musk, Angelina Jolie e invitată; Peter Thiel, fondatorul 

PayPal, se numără printre invitați; O parte dintre invitați au petrecut noaptea trecută la Poiana Brașov;  Elon 

Musk dă petrecere de Halloween în România. 

Prezentatoare: Castelul Bran se transformă astăzi în palatul miliardarilor lumii, care vor petrece acolo de 

Halloween. Elon Musk a închiriat locul celebru pentru mitul lui Dracula, ca să organizeze acolo o petrecere 

exclusivistă la care sunt așteptați oameni de afaceri și celebrități, precum Angelina Jolie. O parte dintre bogații 

lumii au  ajuns încă de ieri în România și au fost surprinși pe Aeroportul Otopeni, dar și pe Heliportul  din 

Ghimbav. Colega mea, Alexandra Dinu este deja la Bran. Ni se alătură cu detalii de acolo. Alexandra, te ascultăm! 

(în timpul prezentării, pe ecran a fost afișată o imagine cu Elon Musk și Angelina Jolie). 

Reporterul a precizat, în direct: În jurul orei 18.30 ar urma să ajungă aici, la Castelul Bran, invitații lui 

Elon Musk. Întreaga locație a fost închiriată, iar până la ora 16:00 oamenii care sunt în zonă îl pot vizita pe 

castel, iar apoi locația va fi închisă și vor începe pregătirile. Vorbim de pregătiri foarte mari, pentru că din câte 

am reușit să aflăm, Elon Musk și-a adus chiar și un bucătar din America. Acesta va face bucate alese, evident. 

(...) Foarte mulți invitați, miliardari din întreaga lume, din ce am reușit să aflăm. Angelina Jolie se numără 

printre ei. Cu toții vor petrece astă seară aici, la Castelul Bran, din Brașov. 

  Știrea a fost însoțită de imagini cu: 

- Castelul Bran; o femeie în fața unui elicopter, menționată pe ecran ca fiind Julia Sandrstorm (sursa: 

MediaFLUX.ro); Angelina Jolie.  

O știre asemănătoare a fost difuzată și în grupajul informativ de la ora 13:00. 

 

⚫ Știri, ora 15:00 

S5 (rep.07.05-09.36, sel.15.mp4) 
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Titluri:  ACUM/ IMAGINI DE LA PETRECEREA MILIARDARILOR; IMAGINILE MOMENTULUI CU 

INVITAȚII LUI MUSK; PETRECEREA BOGAȚILOR LUMII LA CASTELUL BRAN; MILIARDARII LUMII 

PETREC DE HALLOWEEN LA BRAN 

Subtitluri: Invitații lui Musk s-au distrat aseară la o petrecere cu lăutari; Vedetele de peste ocean au făcut 

aseară spectacol pe ringul de dans; Miliardarii lumii, la plimbare prin Brașov înainte de petrecere; Elon Musk 

face petrecere de Halloween în România  

Prezentatoare: Castelul Bran se transformă astăzi în palatul miliardarilor lumii, care vor petrece acolo de 

Halloween. Vedem chiar în aceste momente cele mai noi imagini de la petrecerea care a avut loc seara trecută. 

lon Musk a închiriat locul celebru pentru mitul lui Dracula, ca să organizeze o petrecere exclusivistă la care 

sunt așteptați oameni de afaceri și celebrități. Pe lista de invitați se numără fondatorii Google, omul de afaceri 

care a inventat Hotmail, partenerii săi de la PayPal, dar și Angelina Jolie. O parte dintre bogații lumii au  ajuns 

încă de ieri în România și au fost surprinși pe Aeroportul Otopeni și la Heliportul din Ghimbav. Seara și-ar fi 

petrecut-o în Poiana Brașov, iar unul dintre ei s-a plimbat astăzi prin centrul Brașovului. Alexandra Dinu este la 

Bran acolo și vine cu detalii!  

Alexandra Dinu a menționat, în direct, că a discutat cu câțiva turiști care și-au manifestat mirarea că Elon 

Musk ar vrut să își petreacă Halloween în România. Turiștii români ar fi spus că ”e foarte important ca o figură 

atât de interesantă din plan internațional că vine în România, că ne pune, practic, pe harta lumii și, cu siguranță, 

în anii următori vor veni foarte mulți turiști.”  

Prezentatoare: Urmărim ce se întâmplă acolo, Alexandra Dinu, jurnalist Digi 24 și te așteptăm în jurnalele 

următoare cu cele mai noi detalii. Vă reamintesc! Miliardarii lumii vor petrece, în această seară, la Castelul Bran, 

de Halloween. Deja vedem ultimele imagini cu petrecerea care a avut loc seara trecută. Pe lângă Elon Musk se 

numără, se asemenea, fondatorul Hotmail, dar și celebra actriță, Angelina Jolie.    

  Știrea a fost însoțită de imagini cu: 

- Castelul Bran; o femeie în fața unui elicopter, menționată pe ecran ca fiind Julia Sandrstorm (sursa: 

MediaFLUX.ro); doi bărbați, menționați pe ecran ca fiind: Peter Thiel; Matt Danzeisen și având precizată ca sursă: 

MediaFLUX.ro.  

- fotografii de la o petrecere, cu mențiunea: MediaFLUX.ro; 

 

⚫ News Alert, ora 16:00 

S6 (rep.57.59, sel.15.mp4-08.15, sel.16.mp4) 

Titluri: IMAGINILE MOMENTULUI CU INVITAȚII LUI MUSK; MUSK DĂ PETRECERE; 

MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA; MILIARDARII LUMII PETREC DE 

HALLOWEEN LA BRAN; PETRECEREA BOGAȚILOR LUMII LA CASTELUL BRAN; ELON MUSK DĂ 

PETRECERE DE HALLOWEEN, LA BRAN; CE MILIARDARI VOR PETRECE CU ELON MUSK LA 

BRAN; PETRECERE-MONSTRU CU MILIARDARI ȘI CELEBRITĂȚI 

Subtitluri: Miliardarii lumii, la plimbare prin Brașov înainte de petrecere; O parte dintre invitați au petrecut 

noaptea trecută la Poiana Brașov; Printre invitați e și un român, CEO al unei companii de tehnologie; Miliardari, 

actori, fotomodele au venit de Halloween în România; Petrecerea ar fi organizată de Elon Musk, Angelina Jolie 

e invitată; Elon Musk face petrecere de Halloween în România.  

Invitați: Robert Feraru- specialist în social- media;  

Prezentator: Ei bine, România este astăzi gazda celei mai spectaculoase petreceri de Halloween din lume. 

Miliardarul Elon Musk a închiriat Castelul Bran ca să organizeze o seară exclusivistă la care sunt așteptați 

miliardarii planetei și celebrități, precum actrița Angelina Jolie. În urmă cu puțin timp, castelul s-a închis pentru 

vizitatori. Alexandra Dinu, colega mea, e acum la Bran. Alexandra, bun găsit! Ce ai reușit să afli despre 

petrecerea din această seară? 

Reporterul a menționat, în direct: Știm că vor fi în jur de 300 de persoane. Toți sunt invitați al lui Elon 

Musk. Acesta a închiriat întreaga locație. Practic, din acest moment, nimeni nu intră în castel dacă nu are o 

invitație la această petrecere. Și le-a pregătit Elon Musk o mulțime de surprize invitaților săi. Vorbim pe de o 

parte despre un regizor, care va face un adevărat film horror în interior. Îi va introduce pe invitați într-o atmosferă 

specifică aceste zone. Știm că Elon Musk ar fi ajuns în România. Nu știm în acest moment, exact, când va 

ajunge la Castelul Bran să își întâmpine invitații. Sunt invitați aleși, sunt miliardari ai lumii, iar Angelina Jolie 

este una dintre persoanele care va ajunge aici, în România, chiar la Castelul Bran. Știm, de asemenea, că foarte 
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mulți dintre invitați vor avea un nume de cod, așa că va fi destul de greu să ne dăm seama cine va veni în seara 

aceasta la Castelul Bran.  

Prezentator: Alexandra, stai de câteva ore bune acolo în stațiune, la Bran. Citesc în presa online că sunt 

ambuteiaje în zona Castelului Bran. Spune-mi, e adevărată această informație? Și, de asemenea, că ar fi o coadă 

care s-ar întinde pe kilometri întregi, sute de mașini parcate la intrarea în stațiune, iar oamenii ar fi curioși, nu 

să vadă castelul lui Dracula, ci pe Elon Musk și vedetele de la Hollywood.  

Reporter: Trebuie să îți mărturisesc că, mai devreme, chiar au venit oameni la noi să ne întrebe dacă va 

veni sau nu Elon Musk. Le-am spus că încă nu a ajuns aici. Da, sunt foarte mulți oameni curioși, care au venit  să 

îl vadă în persoană pe Elon Musk. Nu știu dacă vor apuca să îl vadă. Cert este că, într-adevăr, în ultimele ore, 

aici s-au format coloane de  mașini, și asta pentru că oamenii au fost anunțați că trebuie să părăsească incinta 

castelului și au plecat, evident, către casă, pentru că mâine este luni. Oamenii vor merge la muncă. Sunt foarte 

mulți care mai vin și acum să întrebe dacă mai pot vizita castelul, însă, din păcate, din acest moment nu o pot 

face, pentru că vor începe pregătirile. În scurt timp vor ajunge aici foarte multe mașini. Gândiți-vă că este ora 

patru. Până la 18.30 de minute, totul va trebui pus la punct, pentru că de la 18.30 de minute vor veni invitații aici. 

Știm că mulți dintre ei vor veni cu elicopterul la Bran. De asemenea, vor fi întâmpinați tradițional, cu pâine și 

sare, iar în interiorul curții va fi organizat și un foc de tabăra pentru invitații lui Elon Musk.           

   Au fost difuzate interviuri scurte cu  diverși turiști. 

  Prezentator: Să ne uităm acum, doamnelor și domnilor, la invitații celui mai bogat om al planetei. Pe 

cine a invitat la Bran, Elon Musk, ne spune chiar acum Valentina Vasile. Valentina, bun găsit! Ochi și urechi! 

Pe ecran au fost afișate informații și fotografii cu unele persoane despre care se vehicula ideea că vor fi 

prezente la petrecere, după cum urmează: 

Bun găsit: Începem mai întâi cu Elon Musk, amfitrionul petrecerii de la Bran. Știm deja că este cel mai 

bogat om din lume. Are  51 de ani și o avere impresionantă de 220 miliarde $. A fondat  mai multe companii, cele 

mai cunoscute fiind PayPal, Tesla și SpaceX. Dacă ne uităm pe lista invitaților, poate că cel mai faimos nume 

care ne sare în ochi este cel al Angelinei Jolie. Frumoasa actriță a jucat în zeci de filme de-a lungul timpului și 

are o avere de 120 milioane $. A strâns și premii importante în cariera sa. Este câștigătoarea unui Oscar și a 3 

Globuri de Aur. Printre miliardarii care sunt invitați de onoare la  petrecere, se numără și Peter Thiel. Este și el 

cofondator al companiei PayPal. Are o avere de 4,3 miliarde de $ și a fost primul investitor extern al companiei 

Facebook. Prezent al petrecere va fi și Serghei Brin. Are o avere de 87 miliarde $ și este cofondatorul companiei 

Google, alături de Larry Page, care și el este invitat de onoare. Larry Page are 49 de ani, iar averea sa este 

evaluată la 91 miliarde $. Nu putea lipsi de la petrecere nici Steve Jurvetson, unul dintre investitorii companiei 

Tesla și SpaceX fondate de Elon Musk.    

  Știrea a fost însoțită de: 

- imagini cu: câteva persoane care se plimbau pe o stradă, iar doi bărbați au fost menționați pe ecran ca fiind: 

Peter Thiel; Matt Danzeisen și având precizată ca sursă: MediaFLUX.ro; o femeie care se plimba pe o străduță, 

sursa: instagram/ellemacpherson; 

- fotografii cu: o femeie care se afla într-un elicopter, precum și imagini de la o petrecere, toate având ca 

sursă: instagram/Julia Sandrstorm; Elon Musk și Angelina Jolie cu mențiunea: NOAPTEA MILIARDARILOR/ 

Elon Musk, în România.  

 

⚫ News Alert, ora 17:00 

S7 (rep.58.40, sel.16.mp4-05.10, sel.17.mp4) 

Titluri: MUSK DĂ PETRECERE. ARE 300 DE INVITAȚI; MILIARDARII LUMII PETREC DE 

HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA; MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN LA BRAN;  PETRECEREA 

BOGAȚILOR LUMII LA CASTELUL BRAN; ELON MUSK DĂ PETRECERE DE HALLOWEEN, LA BRAN; 

CE MILIARDARI VOR PETRECE CU ELON MUSK LA BRAN; IMEDIAT: SOSESC INVITAȚII LA 

PETRECEREA LUI MUSK  

Subtitluri: Miliardarii lumii, la plimbare prin Brașov înainte de petrecere; Elon Musk face petrecere de 

Halloween în România; Peter Thiel, fondatorul PayPal, se numără printre invitați; O parte dintre invitați au 

petrecut noaptea trecută la Poiana Brașov; Petrecerea ar fi organizată de Elon Musk, Angelina Jolie e invitată; 

Miliardari, actori, fotomodele au venit de Halloween în România; Printre invitați e și un român, CEO al unei 

companii de tehnologie; Cel mai bogat om din lume a închiriat Castelul Bran.  

Invitați: Cristain Bolcan- specialist marketing online.  
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Prezentator: Este ora 17. Cel mai bogat om din lume, controversatul Elon Musk, și-a invitat prietenii 

miliardari și celebrități din toată lumea la o petrecere de Halloween la Castelul Bran. Iar pe lista de oaspeți se 

numără fondatorii Google, omul de afaceri care a inventat Hotmail, partenerii lui Musk dela PatyPal și actrița 

celebră Angelina Jolie. Înainte de petrecere, invitații vor lua cina la un restaurant din zonă, am aflat și am mai 

aflat câteva lucruri interesante. Le știe Alexandra Dinu. Bună seara! Ai ultimele informații, te urmărim!    

Reporter, în direct: La ora 18, la acest restaurant din Bran vor ajunge invitații lui Elon Musk. Dacă ne 

uităm în spatele meu, vom vedea că acum se fac ultimele pregătiri. A fost pus aici un gard, care este îmbrăcat 

într-o pânză, semn că, cei care au fost invitați de Elon Musk, nu vor să fie văzuți în această zonă. Am aflat, de 

asemenea, că la ora 20, toți invitații vor fi urcați în mașini la Castelul Bran, acolo unde va începe o adevărată 

petrecere horror. Știm deja, de seara trecută, că există un regizor care a creat un întreg film pentru invitați. 

Aceștia vor fi poftiți în interior să intre într-o adevărată poveste de groază. Pentru că de aceea au venit la Castelul 

Bran, tocmai pentru că există mitul Contelui Dracula și, cei care  vin, trebuie să intre în acest film.  300 de invitați, 

oameni importanți din întreaga lume, vor avea nume de cod mulți dintre ei. Va fi foarte greu să aflăm toate numele 

care au participat la această petrecere. Știm, însă, că va fi o petrecere de neuitat, poate cea mai fastuoasă și cea 

mai scumpă dacă stăm să ne gândim la numele care vor participa la această petrecere din Bran. Mulți dintre ei 

au venit încă de ieri, au petrecut la un restaurant din zona  Poiana Brașov până dimineața aceasta la 3. A fost și 

un foc de artificii. Invitații s-au bucurat de bucate tradiționale și, din ce am reușit să auzim noi și de muzică 

populară din România.  

  Știrea a fost însoțită de: 

- imagini cu: doi bărbați, menționați pe ecran ca fiind: Peter Thiel; Matt Danzeisen și având precizată  ca 

sursă: MediaFLUX.ro; câteva persoane care se plimbau pe o stradă, iar doi bărbați au fost menționați pe ecran ca 

fiind: Peter Thiel; Matt Danzeisen și având precizată ca sursă: MediaFLUX.ro; 

- fotografii cu: o petrecere, cu mențiunea: MediaFLUX.ro; Elon Musk și Angelina Jolie cu mențiunea: 

NOAPTEA MILIARDARILOR/ Elon Musk, în România.  

 

⚫ News Alert, ora 18:00 

S8 (rep.00.20-09.10, sel.18.mp4) 

Titluri: MUSK DĂ PETRECERE LA BRAN. ARE 300 DE INVITAȚI; MILIARDARII LUMII PETREC 

DE HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA; INVITAȚII LUI MUSK SE PREGĂTESC DE PETRECERE; IMAGINILE 

MOMENTULUI CU INVITAȚII LUI MUSK; ELON MUSK DĂ PETRECERE DE HALLOWEEN, LA 

BRAN; PETRECEREA BOGAȚILOR LUMII LA CASTELUL BRAN; MILIARDARII LUMII PETREC DE 

HALLOWEEN LA BRAN   

Subtitluri: Înainte de eveniment, miliardarii iau cina la un restaurant din Bran; Miliardari, actori, 

fotomodele au venit de Halloween în România; Miliardarii lumii, la plimbare prin Brașov înainte de petrecere; 

Peter Thiel, fondatorul PayPal, se numără printre invitați;  O parte dintre invitați au petrecut noaptea trecută la 

Poiana Brașov; Petrecerea ar fi organizată de Elon Musk, Angelina Jolie e invitată; Elon Musk face petrecere 

de Halloween în România. 

Invitați: Iancu Guda- realizator Banii în Mișcare.  

Prezentator: Mai puțin de 2 ceasuri până la unul dintre cele mai mari evenimente organizate vreodată în 

România. Elon Musk, Angelina Jolie, fondatorul Google, PayPal și alți 300 de invitați bogați, celebri, vor 

petrece Halloween- ul la Bran. Unii dintre ei au ajuns în țara noastră încă de ieri, alții iau masa, chiar acum, al 

un restaurant faimos din zonă. 

Voce din off: Petrecerea a început, încă de sâmbătă seara, la un restaurant din Poiana Brașov, unde 

oaspeții bogați și celebri s-au distrat până la 2-3 dimineața cu muzică tradițională și costume de Halloween. Zona 

a fost extrem de bine păzită. Nimeni nu intra și nimeni nu ieșea fără să fie verificat. Alți invitați au continuat să 

sosească și în cursul zilei. 

Reporter: Cu acest elicopter, mai mulți dintre invitații lui Elon Musk, toți milionari, au ajuns de la București 

aici, în Brașov. Au aterizat la Ghimbav apoi au fost duși cu mașinile la cazările de lux din zonă.   

Voce din off: Fostul fotomodel Elle Macpherson este și ea invitată la petrecerea de la Bran. Vedeta a postat 

pe Instagram imagini de pe străduțele din Centrul Vechi al Brașovului. Sosirea miliardarilor în România i-a 

surprins pe turiștii veniți la Bran.  

Au fost difuzate interviuri scurte cu  diverși turiști. 
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Voce din off: Castelul Bran și-a închis porțile pentru turiști, în jurul orei 16, când au început și pregătirile 

pentru petrecerea miliardarilor. Înainte de petrecerea de la Bran, oaspeții au fost invitați să ia cina la un 

restaurant din Bran. Gardul localului a fost acoperit cu o pânză, pentru ca nimeni să nu poată vedea în interior.  

Prezentator: Colega mea, Alexandra Dinu, este și acum la Bran și ne spune ce ar urma să se întâmple acolo, 

în orele următoare. Ce a reușit să vezi până acum peste gardul acela din filmare, Alexandra?  

Reporter, în direct: Bună seara! Nu am reușit să vedem prea multe. Știm că, din acest momente, invitații 

lui Elon Musk vor ajunge la acest restaurant din Bran, cel care se află în spatele meu și trebuie să vă spun că 

au fost foarte multe pregătiri înainte. Am văzut cum angajații au acoperit gardul care a fost montat aici, semn că, 

cei care sunt invitați la petrecerea lui Elon Musk, vor foarte multă intimitate. Cina ar urma să fie servită la ora 

18.30, iar apoi, la ora 2, invitații  lui Elon Musk vor pleca cu mașinile către Castelul Bran. Acolo, evident, vor 

avea parte de foarte multe surprize. Sunt 300 de invitați în total. Sunt milionari din toată lumea care au ajuns în 

România. Așa cum ai spus și tu, mulți au ajuns încă de ieri și s-au distrat și seara trecută la un restaurant din 

zona Poiana Brașov până dimineață. Știm că au gustat din bucate tradiționale, să sperăm că și aici vor gusta din 

bucatele noastre. Vom vedea ce le-au pregătit bucătarii seara aceasta la Bran, pentru că foarte ...am înțeles că 

Elon Musk își aduce bucătari speciali din America. Știm, de asemenea, că există și un regizor care îi va introduce 

pe invitații lui Elon Musk în atmosfera horror de la Castelul Bran.    

 Știrea a fost însoțită de:  

- imagini cu: câteva persoane care se plimbau pe o stradă, iar doi bărbați au fost menționați pe ecran ca fiind: 

Peter Thiel; Matt Danzeisen și având precizată ca sursă: MediaFLUX.ro; o femeie care se plimba pe o străduță, 

sursa: instagram/ellemacpherson; 

- fotografii: cu o femeie, care se afla într-un elicopter, precum și imagini de la o petrecere, toate având ca 

sursă: instagram/Julia Sandrstorm; cu Elon Musk și Angelina Jolie; cu Elon Musk și Angelina Jolie cu mențiunea: 

NOAPTEA MILIARDARILOR/ Elon Musk, în România.  

 

S9 (rep.32.26-34.08, sel.18.mp4) 

Au fost difuzate imagini în direct cu diverse persoane, unele costumate, care soseau cu mașinile în fața 

unei clădiri.   

Titlu: ACUM/ INVITAȚII LUI MUSK VIN LA PETRECERE  

Prezentator: Fantastice imagini în direct, doamnelor și domnilor, din România, unde se întâmplă 

faimoasa petrecere de Halloween de la Castelul Bran Dracula, unde Elon Musk, cel mai mare miliardar al 

planetei a invitat, spun gurile rele, vreo 300  de participanți la această petrece. În imagini se află restaurantul 

unde vor cina și apoi costumați, deja sunt costumați la restaurantul acesta faimos pentru români, din stațiunea 

Bran, vor merge la petrecerea de Halloween care știm bine, se tot vorbește de la prânz încoace. Are și un regizor 

pentru Dracula’s Experience se cheamă. O mostră de Dracula pare să fie în imagini, ca să spun așa. Costume 

scumpe, desigur, celebrități. E fără precedent pentru România și bine ar fi să profităm de faima acestui eveniment, 

pentru a resuscita un brand de care aproape că am fugit. De la Parcul Dracula din anii 90-95 am fugit de acest 

mit, de acest brand. Cel puțin pentru americani e încă de actualitate și am putea fructifica nu doar pentru imagine 

ci și pentru industria horeca. Imagini live, așadar, din Bran, unde se întâmplă o mega petrecere a unor mega 

celebrități la nivel planetar.      

 

S10 (rep.43.55-44.44, sel.18.mp4)  

Titlu: ACUM/ INVITAȚII LUI MUSK VIN LA PETRECERE  

Au fost difuzate imagini în direct cu câteva persoane ce păreau costumate și care intrau într-o clădire și 

mașini care rulau pentru a intra într-o curte.  

Prezentator: Imagini în direct cu sosirea invitaților lui Elon Musk, miliardarul, patronul Twitter, care vin 

la petrecerea de Halloween. Organizată, spunem noi, în mod inedit și subit, că nu am știut de ea până ieri la 

amiază. Dar presa online vorbește despre o întâlnire cu acest pretext, al acestei petreceri de la care vedem 

imagini în direct. E de fapt o întâlnire de afaceri a lui Musk în România. E vorba despre un proiect SF, în care 

a investit mulți bani. De aceea, așa se explică și numele miliardarilor prieteni sau mai puțin prieteni sau mai 

puțin, pe care i-a invitat de Halloween la Castelul lui Dracula. Imagini în direct!   

Au fost difuzate imagini în direct cu câteva persoane ce erau îmbrăcate în diverse costume și care intrau 

într-o clădire.  
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S11 (rep.48.46-51.52, sel.18.mp4) 

Au fost difuzate imagini în direct cu diverse persoane, unele costumate, care soseau cu mașinile în fața 

unei clădiri.   

Titlu: ACUM/ INVITAȚII LUI MUSK VIN LA PETRECERE  

Prezentator: Imagini! Ne-am întors în direct cu imagini interesante, cel puțin, din stațiunea Bran, acolo 

unde, invitații lui Elon Musk la mega petrecerea de Halloween, care adună marii miliardari ai lumii și vedete 

cu o celebritate de necontestat, cum ar fi Angelina Jolie, de la Hollywood...  în total 300 de participanți la Bran, 

care s-au reunit, preț de 2 zile, cel puțin atât s-a aflat până acum și care, în această seară, vedeți, sosesc la 

petrecerea  organizată de Musk. Se pare că în spatele acestei petreceri ar fi și un motiv de afaceri, cum, nu?! 

Când vorbim de un miliardar, chiar și cu reacții duse la extrem și excentric, ca Elon Musk, un proiect SF pe 

care îl tot amână și în care Elon Musk a investit foarte mult mulți bani. Așa s-ar explica. Se cheamă Neuralink, 

scrie presa internațională, pe care l-a tot amânat din cauza pandemiei. O să aflăm poate, în următoarele luni, 

ce înseamnă acest lucru, dar așa se explică faptul că Elon Musk și-a invitat mai mulți prieteni miliardari. Pe 

scurt, Castelul Bran a fost închiriat de Elon Musk pentru acest party de Halloween. Până acum, miliardarii 

lumii prezenți la Bran au asistat la un spectacol de tradiții românești, li s-a jucat Capra, nu?! Dansuri tradiționale 

românești pe care noi știm că avem parte de ele în perioada sărbătorilor de iarnă, de Crăciun. Detalii interesante 

aflăm din presa online de la București. Peter Thiel, cofondatorul PayPal și partenerul său, miliardarul Matt 

Danzeisen, dar și alte vedete din Statele Unite, au mâncat la un restaurant din centrul Brașovului și cum ziariștii 

din România sunt teribili de curioși l-au întrebat pe proprietarul restaurantului cât a costat meniul, ca să aveți o 

idee și de prețurile  de la această petrecere inedită.  E vorba despre sume cuprinse între 70 de euro și 100 de euro, 

de persoană, scrie cotidianul Adevărul care l-a prins pe proprietarul restaurantului și l-a luat la întrebări. Elon 

Musk și invitații au închiriat, mai știm, toate pensiunile de lux din zona Bran, pentru petrecerea aceasta de 

Halloween. Sunt mâncăruri alese la petrecerea lui Musk. Nu că am fi avut vreo îndoială. Elon Musk a cerut, 

foarte interesant, în mode expres, ca mâncarea să fie preponderent din țara noastră. Asta e un lucru lăudabil. 

Vom vedea cum se va reverbera în presa internațională și în internetul liber această prezență în România a 

miliardarilor lumii și a celebrităților de la  Hollywood.      

 

⚫ Știrile serii, ora 19:00 

S12 (rep.59.25, sel.18.mp4- 03.36, sel.19.mp4) 

Titluri: MUSK DĂ PETRECERE LA BRAN. ARE 300 DE INVITAȚI; MILIARDARII LUMII PETREC 

DE HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA; MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN LA BRAN;  PETRECEREA 

BOGAȚILOR LUMII LA CASTELUL BRAN; ELON MUSK DĂ PETRECERE DE HALLOWEEN, LA BRAN; 

IMAGINILE MOMENTULUI CU INVITAȚII LUI MUSK.  

Subtitluri: Elon Musk face petrecere de Halloween în România, Petrecerea ar fi organizată de Elon 

Musk, Angelina Jolie e invitată; Peter Thiel, fondatorul PayPal, se numără printre invitați; O parte dintre invitați 

au petrecut noaptea trecută la Poiana Brașov; Miliardari, actori, fotomodele au venit de Halloween în România; 

Miliardarii lumii participă la o cină înainte de petrecere.   

Prezentatoare: Unii dintre cei mai bogați oameni din lume sunt acum în România. Vor participa la o 

petrecere de Halloween care ar fi organizată de controversatul miliardar Elon Musk. Jurnalistul Digi 24 

Alexandra Dinu este la Bran. Alexandra, bun găsit! Ce se întâmplă acolo? Povestește-ne ce vezi. 

Reporter în direct: De aproximativ 30 de minute au început să vină aici, la restaurantul din Bran, invitații 

lui Elon Musk. Vor lua cina aici și vreau să vă spun că am văzut costume fabuloase ale invitaților miliardarului. 

Au ajuns cu dubele aici, cu niște limuzine și aceștia ne-au și salutat din mers. Și vreau să vă spun că foarte mulți 

dintre ei erau încântați că au ajuns în România, păreau pregătiți pentru petrecere. Vom vedea ce mâncare vor 

primi aici și știm că la ora 20 vor pleca cu toții către Bran, acolo unde a fost organizată petrecerea. 300 de invitați 

știm că ar ajunge în seara aceasta la Castelul Bran, după cine de aici de la restaurant. Va fi o seară de neuitat. 

Întregul castel a fost rezervat de Elon Musk pentru invitații lui. Miliardari din America și din întreaga lume au 

ajuns încă de ieri, mulți dintre ei s-au plimbat prin Brașov, i-am văzut și noi. Mulți dintre ei s-au bucurat de 

România. Probabil mulți dintre ei au ajuns pentru prima dată aici. Vă spuneam că va fi o seară fabuloasă. Va fi, 

cu siguranță, cea mai scumpă petrecere care a fost organizată vreodată la Castelul Bran. Invitații vin în 

continuare, îi așteptăm și noi aici. Rămân aici, Ioana și îți povestesc mai târziu ce se întâmplă!   

Voce din off: Petrecerea a început, încă de sâmbătă seara, la un restaurant din Poiana Brașov, unde 

oaspeții bogați și celebri s-au distrat până la 2-3 dimineața cu muzică tradițională și costume de Halloween. Zona 
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a fost extrem de bine păzită. Nimeni nu intra și nimeni nu ieșea fără să fie verificat. Alți invitați au continuat să 

sosească și în cursul zilei. 

Reporter: Cu acest elicopter, mai mulți dintre invitații lui Elon Musk, toți milionari, au ajuns de la București 

aici, în Brașov. Au aterizat la Ghimbav apoi au fost duși cu mașinile la cazările de lux din zonă.   

Voce din off: Fostul fotomodel Elle Macpherson este și ea invitată la petrecerea de la Bran. Vedeta a postat 

pe Instagram imagini de pe străduțele din Centrul Vechi al Brașovului. Sosirea miliardarilor în România i-a 

surprins pe turiștii veniți la Bran.  

Au fost difuzate interviuri scurte cu  diverși turiști. 

Voce din off: Castelul Bran și-a închis porțile pentru turiști, în jurul orei 16, când au început și pregătirile 

pentru petrecerea miliardarilor. Înainte de petrecerea de la Bran, oaspeții au fost invitați să ia cina la un 

restaurant din Bran. Gardul localului a fost acoperit cu o pânză, pentru ca nimeni să nu poată vedea în interior.  

Știrea a fost însoțită de: 

-  imagini cu: persoane la o petrecere, sursa: MediaFLUX.ro; o femeie care se plimba pe o străduță, sursa: 

instagram/ellemacpherson; câteva persoane care se plimbau pe o stradă, iar doi bărbați au fost menționați pe ecran 

ca fiind: Peter Thiel; Matt Danzeisen și având precizată ca sursă: MediaFLUX.ro; 

- fotografii cu: o femeie, într-un elicopter, precum și imagini de la o petrecere, toate având ca sursă: 

instagram/Julia Sandrstorm; Elon Musk și Angelina Jolie cu mențiunea: NOAPTEA MILIARDARILOR/ Elon 

Musk, în România.  

 

⚫ Special, ora 20:00 

S13 (rep.16.00-19.32, sel.20mp4) 

Titluri: MUSK DĂ PETRECERE LA BRAN. ARE 300 DE INVITAȚI; MILIARDARII LUMII PETREC 

DE HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA; MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN LA BRAN;  PETRECEREA 

BOGAȚILOR LUMII LA CASTELUL BRAN; ELON MUSK DĂ PETRECERE DE HALLOWEEN, LA BRAN; 

IMAGINILE MOMENTULUI CU INVITAȚII LUI MUSK.  

Subtitluri: Elon Musk face petrecere de Halloween în România, Petrecerea ar fi organizată de Elon Musk, 

Angelina Jolie e invitată; Peter Thiel, fondatorul PayPal, se numără printre invitați; O parte dintre invitați au 

petrecut noaptea trecută la Poiana Brașov; Miliardari, actori, fotomodele au venit de Halloween în România; 

Miliardarii lumii participă la o cină înainte de petrecere.   

Prezentatoare: Unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii sunt acum în România, invitați la o petrecere 

de Halloween care ar fi organizată la Castelul Bran de nimeni altul decât cel mai bogat om al planetei, noul 

proprietar al Twiter, Elon Musk. Jurnalistul Digi 24, Alexandra Dinu, este acolo la Bran. Ne spune ce se întâmplă 

mai exact acum, că am tot văzut imagini de acolo. Te ascultăm, Alexandra!    

 Reporter, în direct: Bun găsit! În jurul orei 18 au început să vină invitații lui Elon Musk, aici, la 

restaurantul din Bran, unde au cina în această seară până să meargă la Castelul Bran. Am văzut zeci de invitați 

deja costumați pentru Halloween. Am văzut o mulțime de femei îmbrăcate foarte interesant. Mulți dintre cei care 

au venit aici la Bran erau îmbrăcați ca și Contele Dracula. La această oră, ei ar trebui să meargă către Castelul 

Bran. Acolo va avea loc o petrecere. Sunt 300 de invitați. Așa cum am văzut și astăzi, mulți dintre ei au început să 

vină încă din cursul zilei de ieri. Au aterizat la Otopeni, au venit la Ghimbav cu elicoptere, iar apoi s-au plimbat 

chiar și prin Brașov. Seara trecută au petrecut în Poiana Brașov. A fost o petrecere până la 3 dimineața. Cu 

siguranță și în noaptea aceasta va fi o petrecere fastuoasă la Castelul Bran. Știm că totul este pregătit încă de la 

ora 16, atunci când Castelul a fost închis pentru turiștii care e aflau în zonă.   

Voce din off: Petrecerea a început, încă de sâmbătă seara, la un restaurant din Poiana Brașov, unde 

oaspeții bogați și celebri s-au distrat până la 2-3 dimineața cu muzică tradițională și costume de Halloween. Zona 

a fost extrem de bine păzită. Nimeni nu intra și nimeni nu ieșea fără să fie verificat. Alți invitați au continuat să 

sosească și în cursul zilei. 

Reporter: Cu acest elicopter, mai mulți dintre invitații lui Elon Musk, toți milionari, au ajuns de la București 

aici, în Brașov. Au aterizat la Ghimbav apoi au fost duși cu mașinile la cazările de lux din zonă.   

Voce din off: Fostul fotomodel Elle Macpherson este și ea invitată la petrecerea de la Bran. Vedeta a postat 

pe Instagram imagini de pe străduțele din Centrul Vechi al Brașovului. Sosirea miliardarilor în România i-a 

surprins pe turiștii veniți la Bran.  

Au fost difuzate interviuri scurte cu diverși turiști. 
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Voce din off: Castelul Bran și-a închis porțile pentru turiști, în jurul orei 16, când au început și pregătirile 

pentru petrecerea miliardarilor. Înainte de petrecerea de la Bran, oaspeții au fost invitați să ia cina la un 

restaurant din Bran. Gardul localului a fost acoperit cu o pânză, pentru ca nimeni să nu poată vedea în interior.  

Știrea a fost însoțită de imagini cu: 

- persoane la o petrecere, sursa: MediaFLUX.ro; persoane costumate care coborau din mașini; o femeie care 

se plimba pe o străduță, sursa: instagram/ellemacpherson; cu câteva persoane care se plimbau pe o stradă, iar doi 

bărbați au fost menționați pe ecran ca fiind: Peter Thiel; Matt Danzeisen și având precizată ca sursă: 

MediaFLUX.ro. 

 

⚫ Știrile Serii, ora 23:00 

S14 (rep.59.19, sel.22.mp4- 04.20, sel.23mp4) 

Titluri: VAMPIRI, VÂRCOLACI ȘI BOGAȚII LUMII, LA BRAN; MILIARDARII LUMII PETREC DE 

HALLOWEEN LA BRAN; MUSK DĂ PETRECERE LA BRAN. ARE 300 DE INVITAȚI; MILIARDARII 

LUMII PETREC DE HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA; MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN LA 

BRAN;  PETRECEREA BOGAȚILOR LUMII LA CASTELUL BRAN 

Subtitluri: Elon Musk face petrecere de Halloween în România; Petrecerea ar fi organizată de Elon 

Musk, Angelina Jolie e invitată; Peter Thiel, fondatorul PayPal, se numără printre invitați; O parte dintre invitați 

au petrecut noaptea trecută la Poiana Brașov; Miliardari, actori, fotomodele au venit de Halloween în România; 

Miliardarii lumii participă la o cină înainte de petrecere.   

Prezentatoare: Castelul Bran este zona 0 a petrecerilor de Halloween la nivel mondial. Cei mai bogați 

oameni ai lumii au venit să-i întâlnească pe vampirii transilvăneni și vârcolacii din pădurile României, poate 

chiar pe Contele Dracula! Petrecerea, care ar fi organizată de Elon Musk, s-a încins de câteva ore la castelul 

care aprinde imaginația oamenilor din toată lumea. Jurnalistul Alexandra Dinu este și ea la Bran. Alexandra, 

printre puținii oameni de acolo necostumați. Ce se întâmplă? 

Reporter, în direct: Bună seara! Noi suntem la poarta de la intrare și trebuie să vă spun că și acum mai vin 

invitați, vedeți mașinile în spatele meu. Chiar în mașina de aici vedem că este cineva costumat, pregătit de 

petrecere. Vin mașini încontinuu aici. Știm că mulți dintre invitați au participat și la cina de seară, care s-a ținut 

la un restaurant din Bran, au mâncat acolo, apoi invitații au fost invitați aici la petrecerea din castel. 300 de 

oameni, din informațiile pe care le avem noi, au venit în România zilele acestea. Foarte mulți dintre ei sunt 

miliardari din întreaga lume care au fost invitați chiar de Elon Musk la petrecere. Din interiorul Castelului se 

aude muzică horror, este clar că ceea ce s-a vehiculat zilele acestea, că există un regizor care a pregătit un întreg 

film pentru invitații lui Elon Musk, este adevărat. Oamenii au venit deja pregătiți. Sunt îmbrăcați în costume. 

Foarte mulți dintre ei au fost îmbrăcați chiar în Contele Dracula, i-am văzut. Sunt entuziasmați, evident, pregătiți 

de petrecere. Mulți dintre ei s-au bucurat zilele acestea și de o plimbare prin Brașov, pentru că au fost cazați prin 

zonă. Mulți au venit încă de ieri și trebuie să vă spun că au petrecut și seara trecută la un restaurant din Poiana 

Brașov, până la ora 3 dimineața. Am fost și acolo și am văzut că au fost focuri de artificii. Oamenii s-au bucurat 

de tradițiile din România, iar în seara aceasta, iată că au venit să petreacă aici, la Castel. Până dimineață va 

ține, cu siguranță, petrecerea și sigur vor avea parte de multe surprize.               

Voce din off: Petrecerea a început, încă de sâmbătă seara, la un restaurant din Poiana Brașov, unde 

oaspeții bogați și celebri s-au distrat până la 2-3 dimineața cu muzică tradițională și costume de Halloween. Zona 

a fost extrem de bine păzită. Nimeni nu intra și nimeni nu ieșea fără să fie verificat. Alți invitați au continuat să 

sosească și în cursul zilei. 

Reporter: Cu acest elicopter, mai mulți dintre invitații lui Elon Musk, toți milionari, au ajuns de la București 

aici, în Brașov. Au aterizat la Ghimbav apoi au fost duși cu mașinile la cazările de lux din zonă.   

Voce din off: Fostul fotomodel Elle Macpherson este și ea invitată la petrecerea de la Bran. Vedeta a postat 

pe Instagram imagini de pe străduțele din Centrul Vechi al Brașovului. Sosirea miliardarilor în România i-a 

surprins pe turiștii veniți la Bran.  

Au fost difuzate interviuri scurte cu diverși turiști. 

Voce din off: Castelul Bran și-a închis porțile pentru turiști, în jurul orei 16, când au început și pregătirile 

pentru petrecerea miliardarilor. Înainte de petrecerea de la Bran, oaspeții au fost invitați să ia cina la un 

restaurant din Bran. Gardul localului a fost acoperit cu o pânză, pentru ca nimeni să nu poată vedea în interior. 

Pe un balon imens a fost proiectat mesajul ”Bine ai venit, Elon Musk!” chiar lângă Castelul Bran. Mulțimea 

curioasă s-a adunat și ea în fața Castelului Reginei Maria. Oamenii vor să vadă de aproape castelul pe care îl 
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asociază cu povestea Contelui Dracula, în noaptea de Halloween. Rând pe rând invitații au început să sosească 

în mașini de lux.       

Știrea a fost însoțită de imagini cu: 

- persoane la o petrecere, sursa: MediaFLUX.ro; persoane costumate care coborau din mașini; o femeie care 

se plimba pe o străduță, sursa: instagram/ellemacpherson; cu câteva persoane care se plimbau pe o stradă, iar doi 

bărbați au fost menționați pe ecran ca fiind: Peter Thiel; Matt Danzeisen și având precizată ca sursă: 

MediaFLUX.ro. 

31.10.2022 

 

⚫ Digimatinal, ora 07:00 

S15 (rep.00-06.27, sel7.mp4) 

Titluri: CEL MAI BOGAT HALLOWEEN DIN LUME; MILIARDARII ȘI VEDETE S-AU DISTRAT CU 

DRACULA; DRACULA A FOST VEDETA LUMII DE HALLOWEEN; FIȚE ȘI BANI MULȚI DE HALLOWEEN, 

ÎN ROMÂNIA  

Prezentator: A fost noaptea de Halloween și cea mai bogată petrecere a lumii a avut loc, probabil, în 

România. 300 de oameni de afaceri și vedete s-au distrat la Castelul Bran care a fost închis pentru public, de ieri 

după amiază. Petrecerea ar fi fost organizată de Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a cărui avere este 

estimată la 220 miliarde $, iar printre invitați s-ar fi aflat și Angelina Jolie. Aseară, la poarta castelului căruia 

i se asociază imaginea cu Dracula, s-au strâns zeci de curioși. Au sperat să-i vadă pe unii dintre participanți la 

petrecere. Miliardarii și vedetele au venit cu elicopterele și au fost cazați la hotelurile de lux din Brașov, din Bran 

și Râșnov.  

A intervenit în direct, prin telefon, Alexandra Dinu, jurnalist Digi 24 care a precizat că invitații lui Elon 

Musk au cinat la un restaurant și apoi s-au mutat la Castel.  

 Voce din off: Petrecerea a început, încă de sâmbătă seara, la un restaurant din Poiana Brașov, unde 

oaspeții bogați și celebri s-au distrat până la 2-3 dimineața cu muzică tradițională și costume de Halloween. Zona 

a fost extrem de bine păzită. Nimeni nu intra și nimeni nu ieșea fără să fie verificat. Alți invitați au continuat să 

sosească și în cursul zilei. Înainte de petrecerea de la Bran, oaspeții au fost invitați să ia cina la un restaurant din 

Bran. Gardul localului a fost acoperit cu o pânză, pentru ca nimeni să nu poată vedea în interior. Pe un balon 

imens a fost proiectat mesajul ”Bine ai venit, Elon Musk!” chiar lângă Castelul Bran. Mulțimea curioasă s-a 

adunat și ea  în fața Castelului Reginei Maria. Oamenii vor să vadă de aproape castelul pe care îl asociază cu 

povestea Contelui Dracula, în noaptea de Halloween. Rând pe rând invitații au început să sosească în mașini de 

lux.       

Știrea a fost însoțită de imagini cu: 

- persoane costumate care coborau din mașini; o femeie care se plimba pe o străduță, sursa: 

instagram/ellemacpherson. 

O știre cu conținut asemănător a fost difuzată și în grupajul informativ de la ora 08:00; 09:00; 10:00; 11:00. 

 

⚫ Șirile amiezii, ora 12:00 

S16 (rep.28.07-36.28, sel.12.mp4) 

Titluri: HALLOWEEN CU MASCĂ, DAR FĂRĂ MUSK; UN HALLOWEEN DE MILIARDE LA 

CASTELUL BRAN; LEGENDA LUI DRACULA ATRAGE CELEBRITĂȚI; MISTERUL PREZENȚEI LUI 

ELON MUSK ÎN ROMÂNIA  

Subtitluri: Isteria prezenței lui Elon Musk în România; Isteria din jurul petrecerii de la Castelul Bran;   

Invitat: Florin Negruțiu- jurnalist.   

Prezentator: Sindrofie de Halloween la Castelul Bran. De petrecerea misterioasă s-au lipit și nume celebre, 

dar pe care nu le-am mai văzut la față până astăzi. A fost un eveniment al miliardarilor. Legenda lui Dracula a 

transformat Castelul Bran în locul în care toată lumea se aștepta să-l vadă pe Elon Musk, cel mai bogat om din 

lume. N-a apărut în public, ori s-a deghizat prea bine. Celebritățile s-au cazat în hotelurile cele mai scumpe din 

Brașov, Bran și Râșnov. Și dacă mă întrebați cum au făcut față traficului de pe DN1, e simplu: cu elicopterele!     

A fost dată legătura Alexandrei Dinu, în direct, care a precizat că s-au deschis porțile Castelului Bran pentru 

turiști, după petrecerea de seara trecută. A mai menționat că: ”ne așteptăm ca, în cursul zilei de astăzi, invitații lui 

Elon Musk să se retragă acasă”.    
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Prezentator: Ce se află în spatele isteriei create de sindrofia din weekend de la Bran? La finalul celor 2 

zile avem o singură certitudine: a fost acolo petrecerea unor bogați de care s-a lipit numele lui Elon Musk și 

Angelina Jolie, nevăzuți la față, totuși, la acest eveniment. Au dat o petrecere atât de misterioasă încât s-a știut 

cam tot despre desfășurarea ei. Încercăm să lămurim culisele, mai târziu, la știrile amiezii.  

În continuare, invitatul a discutat pe această temă.  

Pe ecranul din studio a fost afișat o fotografie cu Musk și întrebarea: Cine l-a văzut pe miliardarul 

american. 

 

⚫ Știrile amiezii, ora 13:00 

S17 (rep.09.50-11.41, sel.13.mp4) 

Titluri: CINE L-A VĂZUT PE ELON MUSK ÎN ROMÂNIA 

Subtitluri: Acum, coadă de turiști la Castelul Bran  

În cadrul grupajului, a intervenit, în legătură directă, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, 

Constantin- Daniel Cadariu. Moderatorul l-a întrebat ce informații are despre petrecerea de la Bran, dacă au 

participat Musk și Jolie. Ministrul a răspuns că nu are informații suplimentare despre acest aspect ”față de ce aveți 

dvs., până în momentul de față”.   

Pe ecran au fost difuzate diverse fotografii cu miliardarul american.  

 

S18 (rep.37.26-43.30, sel.13.mp4) 

Titluri: MISTERUL PREZENȚEI LUI ELON MUSK ÎN ROMÂNIA;  DIN CULISELE PETRECERII DE 

LA BRAN 

Subtitluri: Isteria din jurul petrecerii de la castelul Bran; Primarul din Bran: nu am văzut toți invitații, 

aveau măști; Primarul din Bran: A fost ca în film, petrecere de basm  

 În direct, declarații ale primarului localității Bran, Cosmin Feroiu.  

Acesta a specificat că se bucură de faptul că a putut participa la petrecere și a  oferit informații despre cum 

a fost organizată.  

Un reporter: Oficialii din MAI au confirmat faptul că Angelina Jolie și Elon Musk nu ar fi venit aici. 

Primar: Chit că au confirmat sau nu au confirmat, eu, personal, nu pot să spun că am văzut pe Elon 

Musk sau pe Angelina Jolie. Nici nu pot să spun că nu i-am văzut, pentru că cei care aveau măști pe față sau 

erau pictați nu pot să știu. Dacă îmi permiteți o glumă: și dacă era mama la petrecere, puteam să trec pe lângă 

ea și să nu observ.  

În continuare, întrebările reporterilor au vizat: modul de desfășurare al petrecerii, dacă acest eveniment 

reprezintă plus valoare pentru comunitatea locală. Edilul a mai confirmat participarea câtorva persoane ale căror 

nume le-a vehiculat presa în ultimele zile, precum Elle Macpherson, Julia Sandstrom, Serghei Brin.  

 

 

⚫ Știrile amiezii, ora 14:00 

S19 (rep.20.22-22.13, sel.14.mp4) 

Titluri: MISTERUL PREZENȚEI LUI ELON MUSK ÎN ROMÂNIA; IN CULISELE PETRECERII DE 

LA BRAN 

Prezentator: România vuiește de 3 zile despre prezența miliardarului Elon Musk la Castelul Bran, unde 

s-a organizat o petrecere de Halloween. Nimeni nu l-a văzut, însă, nici măcar ministrul Turismului, care pune 

că nu contează dacă au fost miliardari în România, ci faptul că destinația de la noi beneficiază de promovare. 

A fost difuzat un fragment din intervenția ministrului Turismului din cadrul grupajului informativ de la ora 

13:00. 

Prezentator: Prezent la petrecerea de Halloween de la Bran a bogaților lumii a fost și primarul localității. 

Plăcut surprins de modul în care s-au distrat invitații, însa recunoaște că nu a recunoscut că nu a putut să-și dea 

seama cine au fost celebritățile invitate la această petrecere, pentru că invitații s-au ascuns în spatele măștilor.   

A fost difuzat un fragment din declarația primarului localității Bran difuzată în grupajul informativ de la ora 

13:00. 

 

⚫ News alert, ora 17:00 
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S20 (rep.36.35-38.35, sel.17.mp4) A fost difuzată o știre cu conținut asemănător ca cea prezentată în grupajul 

informativ de la ora 14, cu adăugarea următoarei mențiuni:  

Prezentatoare: Surse Digi 24 au confirmat că Musk nu a intrat, de fapt, în țara noastră.  

 

⚫ News alert, ora 18:00 

S21 (rep.30.24-33.55, sel.18.mp4) 

Titluri: UN HALLOWEEN DE MILIARDE LA CASTELUL BRAN; LEGENDA LUI DRACULA ATRAGE 

CELEBRITĂȚI; HALLOWEEN CU MASCĂ, DAR FĂRĂ MUSK; PRIMARUL S-A DISTRAT, DAR NU ȘTIE 

CU CINE; COZI LA BRAN DUPĂ PETRECEREA MILIARDARILOR  

Prezentatoare: Și că tot vorbim de Elon Musk, dacă a fost sau nu în România, la petrecerea de la Bran, 

ei bine, conform unor surse Digi 24, nici el, nici celebra actriță Angelina Jolie nu au intrat pe teritoriul țării 

noastre. Evenimentul de la Bran a fost unul spectaculos, povestesc cei care au fost prezenți acolo. Coincidență 

sau nu, astăzi, după petrecerea miliardarilor, s-au format cozi uriașe de oameni care așteptau să intre în castel.  

Știrea a conținut: 

- declarații înregistrate ale: omului de afaceri Eduard Irimia, care ar fi participat la petrecere; primarului din 

Bran; unor turiști; pilotului Alexandru Ionescu; ministrului Turismului.  

O știre cu conținut asemănător a fost difuzată și la ora 23:00.  

 

⚫ Jurnalul de seară, ora 20:00 

S22 (rep.18.58-22.46, sel.20.mp4) 

Pe ecranul din studio a fost afișată o imagine pe care era menționat: PETRECEREA MILIARDARILOR. 

Țeapă cu Musk de Halloween.  

Prezentator: După petrecerea de Halloween organizată de marii bogați ai lumii, porțile Castelului Bran s-

au redeschis astăzi pentru marele public. Imediat s-au format cozi, oameni care așteptau să intre, să vadă locurile 

în care milionarii s-au distrat noaptea trecută. Deși doi dintre cei mai cunoscuți invitați la petrecere, Elon Musk 

și Angelina Jolie nu au fost, totuși, prezenți, conform surselor Digi 24, unii dintre românii care au luat parte la 

petrecere au povestit cât de spectaculos a fost totul.  

Știrea a conținut: 

- declarații înregistrate ale: omului de afaceri Eduard Irimia, care ar fi participat la petrecere; primarului din 

Bran; unor turiști; pilotului Alexandru Ionescu; ministrului Turismului.  

 

⚫ Jurnalul de seară, ora 21:00 

S23 (rep.36.53-37.15, sel.21.mp4) 

Titluri: ȚEAPĂ CU MUSK DE HALLOWEEN 

Invitați: Vladimir Ionaș- sociolog; Adrian Cioroianu fost min. de Externe, Sabin Orcan- Newsweek. 

La începutul emisiunii de dezbatere, moderatorul a precizat: O petrecere a fost de Halloween la Bran, dar 

Elon Musk nici măcar n-a trecut pe acolo. Astăzi, Poliția de Frontieră, întrebată de jurnaliști, a comunicat: 

cetățeanul Elon Musk nu a intrat în România deloc. Și ne-am liniștit! (...) 
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CONCLUZII  

Emisiuni de știri- interval orar 07:00-00:00 -30-31.10.2022  -informativ-fără marcaj 

Sesizări  Sinteza constatării 

Sesizările 

nr.10886/31.10.2022; 

10906/01.11.2022; 

11031/03.11.2022; 

11083/05.11.2022 

În urma monitorizării postului Digi 24, în perioada 30-31.10.2022, intervalul orar 07:00-00:00, s-au constatat 

următoarele: 

 

În data de 30.10.2022, au fost difuzate 13 emisiuni de știri în care s-au prezentat informații despre faptul că Elon Musk 

ar urma să organizeze o petrecere de Halloween în România. S-a mai precizat faptul că printre invitați ar fi și Angelina Jolie. 

⚫ News alert, ora 07:00 

Rep.00 din S1 

Titluri: ELON MUSK DĂ PETRECERE DE HALLOWEEN, LA BRAN; ELON MUSK DĂ DE DRACULA LA 

BRAN. 

Prezentatoare: Cel mai bogat om al planetei, Elon Musk, face petrecere de Halloween la Castelul Bran al Reginei 

Maria, pe care tot Occidentul îl asociază, datorită scriitorului Bram Stoker, cu contele Dracula. Noul proprietar al Twitter 

i-a invitat la petrecere pe partenerii săi de afaceri de la PayPal, pe fondatorul Google, pe omul de afaceri care a inventat 

Hotmail, mari actori și vedete internaționale, inclusiv Angelina Jolie. O parte dintre miliardari au fost surprinși pe 

Aeroportul Otopeni și la Heliportul din Ghimbav. 

 

⚫ News Alert, ora 10:00 

Rep.00 din S2  

Titluri: MILIARDARII LUMII PETREC DE HALLOWEEN LA BRAN; ELON MUSK DĂ PETRECERE DE 

HALLOWEEN, LA BRAN  

Prezentatoare: Castelul Bran se transformă astăzi în palatul miliardarilor lumii, care vor petrece acolo de Halloween. 

Elon Musk a închiriat locul celebru pentru mitul lui Dracula, ca să organizeze acolo o petrecere exclusivistă la care sunt 

așteptați oameni de afaceri și celebrități. Pe listă de invitați se numără fondatorii Google, omul de afaceri care a inventat 

Hotmail, partenerii săi de la PayPal, dar și Angelina Jolie. O parte dintre bogații lumii au  ajuns încă de ieri în România și 

au fost surprinși pe Aeroportul Otopeni și la Heliportul din Ghimbav. Seara și-ar fi petrecut-o în Poiana Brașov. Colega mea, 

Alexandra Dinu este la Bran, ni se alătură cu detalii de acolo. Alexandra, te ascultăm!  (în timpul prezentării, pe ecran a fost 

afișată o imagine cu Elon Musk și Angelina Jolie). 

 

⚫ News Alert, ora 18:00 

Rep.00 din S11  

Au fost difuzate imagini în direct cu diverse persoane, unele costumate, care soseau cu mașinile în fața unei clădiri.   

Titlu: ACUM/ INVITAȚII LUI MUSK VIN LA PETRECERE  
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Prezentator: Imagini! Ne-am întors în direct cu imagini interesante, cel puțin, din stațiunea Bran, acolo unde, invitații lui 

Elon Musk la mega petrecerea de Halloween, care adună marii miliardari ai lumii și vedete cu o celebritate de necontestat, 

cum ar fi Angelina Jolie, de la Hollywood...  în total 300 de participanți la Bran, care s-au reunit, preț de 2 zile, cel puțin 

atât s-a aflat până acum și care, în această seară, vedeți, sosesc la petrecerea  organizată de Musk. Se pare că în spatele 

acestei petreceri ar fi și un motiv de afaceri, cum, nu?! Când vorbim de un miliardar, chiar și cu reacții duse la extrem și 

excentric, ca Elon Musk, un proiect SF pe care îl tot amână și în care Elon Musk a investit foarte mult mulți bani. Așa s-

ar explica. Se cheamă Neuralink, scrie presa internațională, pe care l-a tot amânat din cauza pandemiei. O să aflăm poate, 

în următoarele luni, ce înseamnă acest lucru, dar așa se explică faptul că Elon Musk și-a invitat mai mulți prieteni 

miliardari. Pe scurt, Castelul Bran a fost închiriat de Elon Musk pentru acest party de Halloween. (...) Elon Musk și 

invitații au închiriat, mai știm, toate pensiunile de lux din zona Bran, pentru petrecerea aceasta de Halloween. Sunt 

mâncăruri alese la petrecerea lui Musk. Nu că am fi avut vreo îndoială. Elon Musk a cerut, foarte interesant, în mod 

expres, ca mâncarea să fie preponderent din țara noastră. 

 

⚫ Știrile Serii, ora 23:00 

Rep.00 din S14 (1) 

Titluri: MUSK DĂ PETRECERE LA BRAN. ARE 300 DE INVITAȚI; MILIARDARII LUMII PETREC DE 

HALLOWEEN ÎN ROMÂNIA;  

Prezentatoare: Castelul Bran este zona 0 a petrecerilor de Halloween la nivel mondial. Cei mai bogați oameni ai lumii 

au venit să-i întâlnească pe vampirii transilvăneni și vârcolacii din pădurile României, poate chiar pe Contele Dracula! 

Petrecerea, care ar fi organizată de Elon Musk, s-a încins de câteva ore la castelul care aprinde imaginația oamenilor din 

toată lumea. 

 

 

În data de 31.10.2022, au fost difuzate au fost difuzate 12 emisiuni de știri și una de dezbatere în care s-au 

prezentat informații despre petrecerea de la Bran, astfel: 

 

⚫ Digimatinal, ora 07:00 

Rep.01.30 din S15  

Titluri: CEL MAI BOGAT HALLOWEEN DIN LUME; MILIARDARII ȘI VEDETE S-AU DISTRAT CU DRACULA; 

DRACULA A FOST VEDETA LUMII DE HALLOWEEN; FIȚE ȘI BANI MULȚI DE HALLOWEEN, ÎN ROMÂNIA  

Prezentator: A fost noaptea de Halloween și cea mai bogată petrecere a lumii a avut loc, probabil, în România. 300 de 

oameni de afaceri și vedete s-au distrat la Castelul Bran care a fost închis pentru public, de ieri după amiază. Petrecerea ar 

fi fost organizată de Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a cărui avere este estimată la 220 miliarde $, iar printre invitați 

s-ar fi aflat și Angelina Jolie.  

⚫ Știrile amiezii, ora 12:00 

Rep.02.20 din S16  

Titluri: HALLOWEEN CU MASCĂ, DAR FĂRĂ MUSK; UN HALLOWEEN DE MILIARDE LA CASTELUL BRAN; 

LEGENDA LUI DRACULA ATRAGE CELEBRITĂȚI; MISTERUL PREZENȚEI LUI ELON MUSK ÎN ROMÂNIA  
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Prezentator: Ce se află în spatele isteriei create de sindrofia din weekend de la Bran? La finalul celor 2 zile avem o 

singură certitudine: a fost acolo petrecerea unor bogați de care s-a lipit numele lui Elon Musk și Angelina Jolie, nevăzuți 

la față, totuși, la acest eveniment.  

⚫ News alert, ora 17:00 

 Rep.00.50 din S20  

Prezentatoare: Surse Digi 24 au confirmat că Musk nu a intrat, de fapt, în țara noastră.  

 

⚫ Jurnalul de seară, ora 21:00 

Rep. 00 din S23  

Titluri: ȚEAPĂ CU MUSK DE HALLOWEEN 

Invitați: Vladimir Ionaș- sociolog; Adrian Cioroianu fost min. de Externe, Sabin Orcan- Newsweek. 

La începutul emisiunii de dezbatere, moderatorul a precizat: O petrecere a fost de Halloween la Bran, dar Elon Musk 

nici măcar n-a trecut pe acolo. Astăzi, Poliția de Frontieră, întrebată de jurnaliști, a comunicat: cetățeanul Elon Musk nu 

a intrat în România deloc. 
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