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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea duratei contractului de concesiune a unor bunuri proprietate public„ a statului,
care se atribuie Societ„˛ii Comerciale de Producere a Energiei Electrice îHidroelectrica“ — S.A.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 23 din Legea energiei electrice nr. 318/2003 ∫i
al art. 40 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ durata de 49 de ani pentru
concesionarea bunurilor proprietate public„ a statului din
domeniul energetic, respectiv lacuri de acumulare ∫i
barajele acestora, diguri, ecluze, inclusiv poten˛ialul
hidroenergetic amenajat ∫i Ón curs de amenajare, prev„zute
Ón anexa nr. 7 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 15/2004 pentru
aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al
statului, prin atribuire direct„ Societ„˛ii Comerciale de
Producere a Energiei Electrice îHidroelectrica“ — S.A.

Art. 2. — Concesiunea prev„zut„ la art. 1 face obiectul
contractului de concesiune Óncheiat Óntre Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului, Ón calitate de concedent, Ón
numele statului, ∫i Societatea Comercial„ de Producere a
Energiei Electrice îHidroelectrica“ — S.A., Ón calitate de
concesionar, care se va Óncheia Ón termen de 30 de zile
de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.077.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea din domeniul public Ón domeniul privat al statului a unor construc˛ii
aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func˛iune, casare ∫i valorificare a activelor
corporale care alc„tuiesc domeniul public al statului ∫i al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, aprobat„ prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public Ón
domeniul privat al statului a dou„ construc˛ii aflate Ón
administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, situate
Ón municipiul Bac„u, str. Oituz nr. 29—31, identificate
potrivit anexei care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului a
construc˛iilor prev„zute la art. 1 se face Ón vederea
scoaterii din func˛iune ∫i demol„rii acestora.
Art. 3. — Dup„ scoaterea din func˛iune ∫i demolarea
construc˛iilor, Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor Ó∫i va
actualiza Ón mod corespunz„tor datele din eviden˛a
cantitativ-valoric„.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.078.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a construc˛iilor aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
care trec din domeniul public Ón domeniul privat al statului
Adresa
construc˛iilor

Persoana juridic„
Ón administrarea c„reia
se afl„ construc˛iile

Municipiul Bac„u,
str. Oituz nr. 29—31,
jude˛ul Bac„u

Ministerul
Administra˛iei
∫i Internelor

Num„rul
de inventar M.F.P.

Caracteristicile construc˛iilor

Construc˛ie 03 — depozit arhiv„:
— suprafa˛a construit„ = 283,0 m2;
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 566,0 m2;
— valoarea de inventar = 2.328.638 mii lei;
— se propune demolarea total„.
Construc˛ie 02 — magazie:
— suprafa˛a construit„ = 44,0 m2;
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 44,0 m2;
— valoarea de inventar = 126.630 mii lei;
— se propune demolarea total„.

111.637 (par˛ial)

111.637 (par˛ial)

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil, proprietate public„ a statului,
din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Educa˛iei
∫i Cercet„rii, pentru Universitatea din Oradea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil,
proprietate public„ a statului, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón
administrarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, pentru
Universitatea din Oradea.

Art. 2. — Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
prevederilor art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat
Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 60 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Gheorghe Matache,
secretar de stat
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Radu Damian,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.086.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón administrarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, pentru Universitatea din Oradea
Locul unde
este situat
imobilul care
se transmite

Municipiul Oradea,
Str. Abatorului nr. 2

Persoana juridic„
de la care
se transmite
imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Persoana juridic„
la care
se transmite
imobilul

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale, care alc„tuiesc
domeniul public al statului

Statul rom‚n,
— imobil 594
Ministerul
— cod 8.29.09
Educa˛iei ∫i
— nr. M.F. 106.715
Cercet„rii, pentru
Universitatea
din Oradea

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Suprafa˛a construit„ = 10.813,21 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 10.813,21 m2
Suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 40.855 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Agen˛iei Domeniilor Statului Ón domeniul public al jude˛ului Br„ila ∫i Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean Br„ila
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea unor terenuri situate Ón
comuna V„deni, jude˛ul Br„ila, identificate potrivit anexei
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
domeniul public al statului ∫i din administrarea Agen˛iei
Domeniilor Statului Ón domeniul public al jude˛ului Br„ila ∫i
Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Br„ila.

Art. 2. — Predarea-preluarea terenurilor prev„zute la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Petre Daea
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.087.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor Ón suprafa˛„ de 3.101,99 ha, care se transmit din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Agen˛iei Domeniilor Statului Ón domeniul public al jude˛ului Br„ila ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Br„ila
Locul unde sunt
situate terenurile
care se transmit

Comuna V„deni,
jude˛ul Br„ila

Persoana juridic„
de la care
se transmit terenurile

Statul rom‚n ∫i Ón
administrarea Agen˛iei
Domeniilor Statului

Persoana juridic„
la care
se transmit terenurile

Caracteristicile tehnice ale terenurilor

Jude˛ul Br„ila ∫i Ón
administrarea Consiliului
Jude˛ean Br„ila

• Nr. 145.505 potrivit Hot„r‚rii Guvernului nr. 15/2004
Teren — suprafa˛a = 1.634,74 ha
• Nr. 145.506 potrivit Hot„r‚rii Guvernului nr. 15/2004
Teren — suprafa˛a = 1.467,25 ha
Totalul suprafe˛elor terenurilor = 3.101,99 ha

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea finan˛„rii transportului aerian tur-retur Ón Rom‚nia al unor invita˛i str„ini
cu ocazia inaugur„rii Muzeului Na˛ional de Art„ Contemporan„ al Rom‚niei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ finan˛area transportului aerian
tur-retur Ón Rom‚nia al unor personalit„˛i de anvergur„ cu
ocazia inaugur„rii Muzeului Na˛ional de Art„ Contemporan„
al Rom‚niei.

Art. 2. — Finan˛area cheltuielilor prev„zute la art. 1, Ón
sum„ de 136.500.000 lei, se asigur„ din fondurile aprobate
Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.091.

Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Guvernul Republicii Chile privind eliminarea regimului
de vize, semnat la Bucure∫ti la 11 octombrie 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20
din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Chile privind eliminarea regimului de vize, semnat la
Bucure∫ti la 11 octombrie 2004.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat,
ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.092.
ACORD
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Chile privind eliminarea regimului de vize
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Chile, denumite Ón continuare p„r˛i,
Ón dorin˛a de a promova rela˛iile tradi˛ionale de prietenie dintre ambele state ∫i de a facilita circula˛ia cet„˛enilor
statelor p„r˛ilor,
au convenit dup„ cum urmeaz„:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 5

Cet„˛enii ambelor state, posesori ai unui pa∫aport simplu
valabil, pot intra ∫i r„m‚ne, f„r„ viz„, pe teritoriul statului
celeilalte p„r˛i pentru o perioad„ de p‚n„ la 90 de zile Ón
decurs de 6 luni de la data primei intr„ri, dac„ nu au ca
scop desf„∫urarea de activit„˛i lucrative sau remunerate.

Autorit„˛ile fiec„rei p„r˛i Ó∫i rezerv„ dreptul de a refuza
intrarea sau ∫ederea pe teritoriul statului s„u a cet„˛enilor
celuilalt stat considera˛i indezirabili, Ón acord cu legisla˛iile
statelor lor.

ARTICOLUL 2

Cet„˛enii ambelor state, posesori ai unui pa∫aport
dintre cele men˛ionate la art. 1, care inten˛ioneaz„ s„
r„m‚n„ pentru o perioad„ mai Óndelungat„ de 90 de zile
ori s„ desf„∫oare activit„˛i lucrative sau remunerate trebuie
s„ ob˛in„ vizele corespunz„toare.
ARTICOLUL 3

Persoanele men˛ionate la art. 1 ∫i 2 pot intra pe
teritoriul statului celeilalte p„r˛i prin orice punct de trecere a
frontierei deschis traficului interna˛ional de persoane.
ARTICOLUL 4

Desfiin˛area regimului de vize stabilit„ prin prezentul
acord nu excepteaz„ titularii pa∫apoartelor men˛ionate de
Óndatorirea de a respecta legisla˛ia Ón vigoare a fiec„reia
dintre p„r˛i, referitoare la intrarea, ∫ederea ∫i ie∫irea din
teritoriul respectiv.

ARTICOLUL 6

Cet„˛enii statului uneia dintre p„r˛i, ale c„ror pa∫apoarte
au fost pierdute, furate, deteriorate sau distruse pe teritoriul
celuilalt stat, sunt obliga˛i s„ anun˛e imediat autorit„˛ile
competente din acest stat, care vor elibera, gratuit, o
adeverin˛„ certific‚nd acest fapt. Pe baza acestei
adeverin˛e, misiunea diplomatic„ sau oficiul consular al
statului ai c„rui cet„˛eni sunt aceste persoane va elibera
un nou document de c„l„torie.
ARTICOLUL 7

Orice parte poate suspenda temporar, Ón totalitate sau
Ón parte, aplicarea prezentului acord, pentru ra˛iuni ce ˛in
de ordine, s„n„tate ∫i securitate public„. Suspendarea,
respectiv Óncetarea suspend„rii, va trebui notificat„ imediat
celeilalte p„r˛i, pe cale diplomatic„, ∫i Ó∫i va produce
efectele la 90 de zile de la data primirii notific„rii.
Prezentul acord va intra Ón vigoare dup„ 60 de zile
de la data ultimei notific„ri prin care ambele p„r˛i Ó∫i vor fi
comunicat, pe cale diplomatic„, Óndeplinirea cerin˛elor legale
necesare intr„rii Ón vigoare.
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P„r˛ile pot conveni asupra Óncet„rii valabilit„˛ii
prezentului acord.
Prezentul acord se Óncheie pe o perioad„
nedeterminat„. Oricare parte poate denun˛a prezentul acord
prin notificare scris„ adresat„ celeilalte p„r˛i, care Ó∫i

produce efectele la 90 de zile de la data primirii notific„rii
pe cale diplomatic„.
Semnat la Bucure∫ti la 11 octombrie 2004, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„ ∫i spaniol„,
toate textele fiind egal autentice.

Pentru Guvernul Rom‚niei,
Ferdinand Nagy

Pentru Guvernul Republicii Chile,
Ignacio Walker Prieto

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind recunoa∫terea Funda˛iei îHumanitas Pro Deo“ ca fiind de utilitate public„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 39 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asocia˛ii ∫i funda˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se recunoa∫te Funda˛ia îHumanitas Pro
Deo“, persoan„ juridic„ rom‚n„ de drept privat, f„r„ scop

patrimonial, cu sediul Ón ora∫ul O˛elu Ro∫u, Str. Republicii
nr. 66—68, jude˛ul Cara∫-Severin, ca fiind de utilitate public„.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Dan Mircea Popescu
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie,
Gabriela Coman
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.093.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind majorarea veniturilor ∫i cheltuielilor pentru activit„˛ile finan˛ate integral
din venituri proprii ale Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 16 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 476/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ majorarea veniturilor ∫i cheltuielilor
pentru activit„˛ile finan˛ate integral din venituri proprii ale
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale pe anul 2004 cu suma de
160,09 miliarde lei, potrivit anexei*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat ca,
la propunerea ordonatorului principal de credite, s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i
Ón structura bugetului Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale pe
anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Gheorghe Matache,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.095.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEX√

MODIFIC√RI
ale bugetului de venituri ∫i cheltuieli, din venituri proprii, ale Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale pe anul 2004
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
GUVERNUL ROM¬NIEI
COMISIA NAfiIONAL√ PENTRU CONTROLUL ACTIVIT√fiILOR NUCLEARE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind calculul dispersiei efluen˛ilor radioactivi
evacua˛i Ón mediu de instala˛iile nucleare
Œn conformitate cu prevederile:
• Legii nr. 111/1996 privind desf„∫urarea Ón siguran˛„ a activit„˛ilor nucleare, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
• Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Comisiei
Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare, cu modific„rile ulterioare,
pre∫edintele Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele privind calculul dispersiei
efluen˛ilor radioactivi evacua˛i Ón mediu de instala˛iile
nucleare, prev„zute Ón anexa*) care face parte integrant„
din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Art. 3. — Normele prev„zute la art. 1 intr„ Ón vigoare la
data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 4. — Direc˛ia radioprotec˛ie ∫i de∫euri radioactive
din cadrul Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor
Nucleare va duce la Óndeplinire prevederile prezentului
ordin.

Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare,
dr. ing. Lucian Biro
Bucure∫ti, 20 octombrie 2004.
Nr. 360.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.159 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.159/8.XII.2004 con˛ine 8 pagini.

Pre˛ul de v‚nzare 9.500 lei

ISSN 1453—4495

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

