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R E C O R D I N G  &  P R O D U C T I O N  S T U D I O  
 
 
 

REGULAMENT (TERMENI ȘI CONDIȚII)  
 
 

1. Pentru asigurarea unei bune colaborări și prevenirea evenimentelor 
nedorite, este interzisă atingerea instrumentelor şi echipamentelor audio 
fără permisiune, precum și a materialelor fonoabsorbante lipite pe pereți, 
existând riscul ca acestea să se deterioreze, să se desprindă etc. Orice 
daună provocată chiar din neatenţie va fi suportată integral de către artist 
(beneficiar). 
 

2. Artistul (beneficiarul) care participă la sesiunea de înregistrări poate 
veni singur sau însoţit de maxim încă o persoană. Nu este permis accesul 
mai multor persoane care nu au legătură cu înregistrarea respectivă, din 
motive obiective, o parte dintre ele fiind prezentate la punctul 1 de mai sus. 
 

3. Fiind un studio particular, situat într-o reşedinţă privată, orice persoană 
care vine prima dată la înregistrări (inclusiv dacă este persoană 
însoţitoare) și nu se regăsește nici măcar în lista de prieteni pe pagina de 
Facebook a studioului, se va prezenta obligatoriu cu actul de identitate în 
original, iar la cerere va accepta să i se noteze datele de contact (sau mai 
simplu, să i se facă o fotografie actului de identitate cu telefonul), în 
eventualitatea petrecerii unui eveniment nedorit, menționat la punctul 1 de 
mai sus.  
Studioul Harmonix garantează confidenţialitatea absolută a tuturor datelor 
personale, ele nu vor fi folosite în nici un alt scop, ci doar stocate preventiv. 
 

4. Studioul Harmonix îşi rezervă dreptul de a selecta persoanele cu care 
colaborează, precum şi genurile muzicale pe care acceptă să le 
înregistreze/producă. Spre deosebire de alte studiouri care au doar 
caracter comercial, acesta este unul mai selectiv, de aceea în loc de 
cantitate, se pune accentul pe calitatea materialului audio final. 
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