PARTEA

Anul XIV Ñ Nr. 330

I

Vineri, 17 mai 2002

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE
Nr.

SUMAR

Pagina

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
195/1.872/191.239. Ñ Instrucþiuni privind acordarea bonurilor valorice reprezentând contravaloarea cotei
unice, necesare achiziþionãrii carburanþilor auto
utilizaþi în domeniul agriculturii .................................

1Ð8

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI PUBLICE
Nr. 195 din 30 aprilie 2002
Nr. 1.872 din 30 aprilie 2002
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
Nr. 191.239 din 7 mai 2002

INSTRUCÞIUNI
privind acordarea bonurilor valorice reprezentând contravaloarea cotei unice,
necesare achiziþionãrii carburanþilor auto utilizaþi în domeniul agriculturii
Art. 1. Ñ (1) Producãtorii agricoli ºi prestatorii de servicii
împuterniciþi de primãrii, persoane fizice ºi juridice care desfãºoarã
activitãþi în domeniul agriculturii conform tehnologiilor specifice din
sectoarele vegetal, animalier, piscicol, silvicol, îmbunãtãþiri funciare
sau irigaþii, beneficiazã de bonuri valorice reprezentând cota unicã
pentru carburanþii auto, destinatã Fondului special al drumurilor
publice, denumite în continuare bonuri valorice.
(2) Bonurile valorice sunt destinate exclusiv achitãrii contravalorii cotei unice.
(3) În sensul prezentelor instrucþiuni, prin carburanþi auto pentru
domeniul agriculturii se înþelege motorina clasificatã la urmãtoarele
coduri din Tariful vamal de import al României: 2710.00.66,
2710.00.67, 2710.00.68.
Art. 2. Ñ (1) Producãtorii agricoli prevãzuþi la art. 1 alin. (1)
se definesc astfel:
a) proprietarii de terenuri agricole ºi silvice;
b) crescãtorii de animale ºi pãsãri;
c) asociaþiile utilizatorilor de apã pentru irigaþii, constituite în
conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 147/1999 privind asociaþiile utilizatorilor de apã pentru irigaþii,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 573/2001;
d) societãþile agricole cu personalitate juridicã ºi asociaþiile
familiale, constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societãþile
agricole ºi alte forme de asociere în agriculturã;

e) societãþile comerciale cu profil agricol;
f) exploataþiile agricole constituite în baza Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataþiile agricole,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 166/2002;
g) arendaºii care au încheiat contracte de arendare în
condiþiile prevãzute de Legea arendãrii nr. 16/1994, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;
h) institutele ºi staþiunile de cercetare-dezvoltare ºi învãþãmânt
cu profil agricol;
i) concesionarii de terenuri agricole;
j) societãþile naþionale din subordinea Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
(2) Prestatorii de servicii împuterniciþi de primãrii, astfel cum
sunt prevãzuþi la art. 1 alin. (1), sunt:
a) persoanele fizice sau juridice care au capacitate tehnicã de a
transporta ºi de a depozita motorina în condiþiile legii;
b) persoanele fizice sau juridice care au capacitatea de a transporta, de a depozita motorina ºi de a executa lucrãri mecanizate.
Art. 3. Ñ (1) Pentru obþinerea bonurilor valorice aferente
motorinei necesare efectuãrii lucrãrilor mecanizate beneficiarii
întocmesc cereri conform modelului prezentat în anexa nr. 1 ºi le
depun la primãria în a cãrei razã se aflã terenul agricol sau
silvic pe care se executã lucrãri specifice conform tehnologiilor
de culturã sau proiecte de investiþii din domeniul agricol sau silvic.
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(2) Cererile se verificã de ºeful centrului agricol comunal sau
de ºeful serviciului comunitar pentru cadastru ºi agriculturã ori de
agentul agricol ºi se vizeazã de primar.
(3) Beneficiarii depun la direcþia generalã pentru agriculturã ºi
industrie alimentarã judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti,
denumitã în continuare DGAIA, cererea vizatã.
(4) DGAIA, pe baza cererii vizate de primãrie, acordã beneficiarilor bonuri valorice pentru cantitãþile de motorinã aprobate prin
cerere.
(5) Beneficiarii se prezintã la depozitele sau la staþiile de
distribuþie a motorinei care aparþin producãtorilor interni sau importatorilor ºi achiziþioneazã motorina, achitând contravaloarea cotei
unice prin bonuri valorice.
Art. 4. Ñ (1) Pentru beneficiarii care nu au posibilitatea procurãrii motorinei datoritã distanþelor mari pânã la depozitele sau la
staþiile de distribuþie a acesteia, în scopul facilitãrii aprovizionãrii,
primãriile comunelor pot împuternici prestatorii de servicii sã ridice
bonurile valorice de la DGAIA ºi motorina în numele acestora, pe
baza cererilor vizate.
(2) Împuternicirea se face conform modelului prezentat în
anexa nr. 2, la care se ataºeazã lista cuprinzând producãtorii
agricoli pentru care se face aprovizionarea cu motorinã, conform
modelului prezentat în anexa nr. 3.
(3) În baza documentelor prevãzute la alin. (2) DGAIA va elibera bonuri valorice prestatorilor de servicii.
(4) Prestatorii de servicii care au fost împuterniciþi pentru a
ridica motorina în numele beneficiarilor achiziþioneazã motorina,
achitând contravaloarea cotei unice prin bonuri valorice, ºi au
obligaþia executãrii lucrãrilor pentru care s-a fãcut aprovizionarea
cu motorinã sau sã o pãstreze la dispoziþia beneficiarilor, conform
înþelegerilor dintre pãrþi.
(5) Este interzisã folosirea motorinei achiziþionate cu plata
cotei unice pe bazã de bonuri valorice în alte scopuri sau pentru
alþi beneficiari.
Art. 5. Ñ (1) Specialiºtii din centrele agricole comunale, serviciile comunitare pentru cadastru ºi agriculturã ºi agenþii agricoli au
urmãtoarele atribuþii:
a) verificã cererile beneficiarilor, urmãrind corectitudinea datelor
înscrise de aceºtia;
b) stabilesc necesarul de motorinã în baza gamei de lucrãri ºi
a consumurilor specifice prevãzute în anexele nr. 4 ºi 5; gama
de lucrãri ºi consumurile specifice se pot modifica prin ordin al
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor, în funcþie de
condiþiile speciale ce pot apãrea în aplicarea unor tehnologii de
culturã sau pentru îmbunãtãþirea unor indicatori tehnico-economici
din proiectele de execuþie;
c) verficã în teren situaþia lucrãrilor prevãzute în cererile de
solicitare a motorinei;

d) verificã executarea lucrãrilor corespunzãtor cantitãþilor de
motorinã aprobate ºi achiziþionate anterior;
e) întocmesc situaþii privind cantitãþile de motorinã pentru fiecare beneficiar, conform anexei nr. 6.
(2) În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentelor
instrucþiuni conducerile primãriilor au urmãtoarele atribuþii:
a) asigurã înregistrarea cererilor;
b) avizeazã ºi ºtampileazã cererile;
c) elibereazã împuterniciri pentru prestatorii de servicii.
(3) În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentelor
instrucþiuni DGAIA au urmãtoarele atribuþii:
a) preiau bonurile valorice cu valori nominale de 10 mii lei,
50 mii lei, 100 mii lei, 500 mii lei ºi 1.000 mii lei de la Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor;
b) elibereazã beneficiarilor bonuri valorice pe care le centralizeazã într-un registru, conform anexei nr. 7, numind prin decizie
un specialist pentru calcularea valorii cotei unice, eliberarea bonurilor valorice, precum ºi înregistrarea ºi centralizarea acestora;
c) înscriu pe versoul bonurilor valorice eliberate, sub semnãturã ºi ºtampilã, numãrul din registrul privind eliberarea bonurilor
valorice ºi numele beneficiarilor;
d) verificã, prin sondaj, beneficiarii de bonuri valorice, corectitudinea aprobãrii cererilor, precum ºi modul de utilizare a motorinei; în cazul depistãrii unor nereguli privind utilizarea motorinei cu
care s-au aprovizionat producãtorii agricoli pe bazã de bonuri
valorice, fac verificãri complete ºi sesizeazã organele de cercetare penalã competente;
e) transmit Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, cererea justificativã
privind necesarul de bonuri valorice, conform anexei nr. 8;
f) pânã la data de 10 ianuarie a fiecãrui an prezintã
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor situaþia justificativã
privind utilizarea bonurilor valorice primite în anul anterior, conform anexei nr. 9;
g) transmit trimestrial, cu defalcare pe luni, la depozitele centrale ale producãtorilor interni sau ale importatorilor, necesarul
preliminat de motorinã.
Art. 6. Ñ Beneficiarii care nu justificã prin lucrãri cantitãþile de
motorinã aprobate ºi cu care s-a fãcut aprovizionarea anterior
pierd dreptul de a mai beneficia de bonuri valorice.
Art. 7. Ñ (1) Producãtorii interni ºi importatorii, prin reþelele
proprii, livreazã motorina pentru domeniul agriculturii, acceptând la
fiecare livrare bonuri valorice numai în cuantumul contravalorii
cotei unice.
(2) Personalul din depozitele sau staþiile de distribuþie a motorinei va efectua livrarea numai dupã verificarea identitãþii persoanelor solicitante, în raport cu elementele înscrise pe versoul
bonurilor valorice.
Art. 8. Ñ Prezentele instrucþiuni vor fi publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ministrul administraþiei publice,
Ilie Sârbu
Octav Cozmâncã
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
ANEXA Nr. 1

Verificat
Centrul agricol/Serviciul comunitar pentru cadastru
ºi agriculturã/agent agricol .......................................
Se aprobã cantitatea de motorinã ..........................,
din care:
Ñ pe lucrãri:
Ñ arat .....................................
Ñ pregãtire teren ....................
Ñ semãnat ..............................
Ñ fertilizat ...............................
Ñ erbicidat ..............................
Ñ transport tehnologic ...........
Ñ recoltat ................................
Ñ alte lucrãri ..........................
(se vor nominaliza)

Semnãtura

ªtampila
(dupã caz)
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Vizat
Primãria Comunei ...............................
Nr. de înregistrare ..........., data .............
Semnãtura
ªtampila
CERERE

Subsemnatul:
a) persoanã juridicã .........................................., cu sediul în localitatea .....................................,
înscrisã la Registrul comerþului sub nr. ..............., reprezentatã de director/preºedinte ......................,
contabil-ºef/director economic ........................................;
sau
b) persoanã fizicã ......................................................., domiciliatã în localitatea ..........................,
str. .................................................. nr. ...., deþinãtoare a buletinului/cãrþii de identitate seria .........
nr. .................., eliberat/eliberatã la data de ............................. de ...............................,
având în exploatare suprafaþa de .................... ha, solicit bonuri valorice aferente cantitãþii
de ........ tone motorinã necesarã efectuãrii urmãtoarelor lucrãri agricole:
Ñ arat: .................................................... tone;
Ñ fertilizat: .............................................. tone;
Ñ pregãtire teren: .................................. tone;
Ñ erbicidat: ............................................. tone;
Ñ semãnat: ............................................. tone;
Ñ transport tehnologic: .......................... tone;
Ñ recoltat: .............................................. tone;
Ñ alte lucrãri:É....................................É tone.
Ñ (se vor nominaliza)
Menþionez cã în anul agricol É..................................É am mai solicitat bonuri valorice pentru
cantitatea de É..................É tone motorinã ºi am consumat urmãtoarele cantitãþi pe lucrãri, astfel:
Ñ arat: É.......................................É..... tone;
Ñ fertilizat: É.................................É..... tone;
Ñ pregãtire teren: É.....................É..... tone;
Ñ erbicidat: É................................É..... tone;
Ñ semãnat: É................................É..... tone;
Ñ transport tehnologic: É.............É..... tone;
Ñ recoltat: ......................................É.... tone.
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraþii, confirm pe propria
rãspundere exactitatea datelor prezentate ºi mã oblig sã respect prevederile Instrucþiunilor
É..............................................É .
Am întocmit prezenta cerere în 3 (trei) exemplare, iar dupã aprobare un exemplar rãmâne la
primãrie ºi un exemplar la Direcþia generalã pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
É.........................................ÉÉ .
Beneficiar,
ÉÉ................ÉÉÉ
(semnãtura)

.............................................................................................................................................................
DGAIA a eliberat bonurile valorice în data de É.................................É, în urmãtoarea structurã:
Bonuri valorice acordate
10 mii lei/bucatã
bucãþi
seria, nr.

50 mii lei/bucatã
bucãþi
seria, nr.

Am predat
DGAIA
Împuternicit DGAIA,
ÉÉ........................É

100 mii lei/bucatã
bucãþi
seria, nr.

500 mii lei/bucatã
bucãþi seria, nr.

1.000 mii lei/bucatã
bucãþi
seria, nr.

Am primit
Beneficiar,
.........................................
(semnãtura)
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ANEXA Nr. 2

Primãria Comunei É.................................ÉÉ
ÎMPUTERNICIRE

Nr. É...........É dinÉÉ................É
Primãria ComuneiÉÉÉÉÉÉ, reprezentatã de ÉÉÉÉÉ, în calitate de primarÉÉÉÉÉ, în
calitate de secretar al primãriei, îl împuterniceºte pe prestatorul de serviciiÉÉ...............ÉÉÉÉ,
reprezentat prin:
a) persoanã juridicãÉÉÉÉ, cu sediul în localitatea ÉÉÉÉ, înscrisã la Registrul comerþului
sub nr. ÉÉÉ , reprezentatã de director/preºedinteÉÉÉ, contabil-ºef/director economicÉÉÉ;
sau
b) persoanã fizicãÉÉÉ, domiciliatã în localitatea ÉÉÉ, str. ÉÉÉ nr. ÉÉ, deþinãtoare a
buletinului/cãrþii de identitate seria É nr. ÉÉ, eliberat/eliberatã la data de É....ÉÉ de É.....ÉÉ,
pentru a ridica bonurile valorice de la DGAIA pentru o cantitate de ÉÉÉ tone motorinã, în
numele producãtorilor agricoli prevãzuþi în anexa care face parte integrantã din prezenta împuternicire.
Prestatorul de serviciiÉÉÉ se obligã sã cumpere, sã pãstreze ºi sã distribuie motorina
achiziþionatã în numele producãtorilor agricoli ºi/sau sã efectueze în timpul optim numai lucrãrile
pentru care au fost aprobate cantitãþile de motorinã din cererea avizatã.
Prestatorul de servicii în agriculturã va achita prin bonuri valorice numai contravaloarea cotei
unice aferente cantitãþii de motorinã achiziþionate.
Primar,
Secretarul primãriei,
ÉÉÉ.....................
ÉÉÉÉ.........................
Prestator de servicii,
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ANEXA Nr. 3

Vizat,
Primar,
É...................ÉÉÉ
Semnãtura
ªtampila
LISTA

cuprinzând producãtorii agricoli pentru care se face aprovizionarea cu motorinã,
conform Împuternicirii nr. É.................ÉÉ din ÉÉ...............................É
Producãtorul agricol
(numele, prenumele, domiciliul,
seria ºi numãrul actului de identitate)

Nr.
crt.

Cantitatea
de motorinã
Ñ tone Ñ

1.
2.
3.
4.
...
TOTAL:

.................................................................................................................................................................
DGAIA a eliberat bonurile valorice în data de É.................................É, în urmãtoarea structurã:
Bonuri valorice acordate
10 mii lei/bucatã
bucãþi
seria, nr.

50 mii lei/bucatã
bucãþi
seria, nr.

Am predat
DGAIA
Împuternicit DGAIA,
ÉÉ........................É

100 mii lei/bucatã
bucãþi
seria, nr.

500 mii lei/bucatã
bucãþi seria, nr.

1.000 mii lei/bucatã
bucãþi
seria, nr.

Am primit
Beneficiar,
(împuternicit)
.........................................
(semnãtura)
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ANEXA Nr. 5

CONSUM SPECIFIC DE MOTORINÃ

la lucrãrile din fermele zootehnice
Denumirea lucrãrii

Consum specific

Utilajul

litri/orã

kg/orã

Încãrcarea gunoiului din platformã

UÑ650 + cupã

7,4

6,4

Încãrcarea baloturilor ºi furajelor

TIHÑ445

2,6

2,2

Încãrcarea furajelor concentrate

TIHÑ445

2,6

2,2

Evacuarea gunoiului cu pompã tocãtor

UÑ650 + pompã tocãtor

4,62

4,0

Transport de dejecþii

UÑ650 + remorcã tehnologicã

7,2

6,2

Tasarea silozului de suprafaþã

SÑ1500

Transport (furaje, animale, produse

UÑ650 + remorcã

(lichide, semilichide)
10
4,5

8,6
3,9

animaliere etc.)

CONSUMURI SPECIFICE DE CARBURANÞI

pentru lucrãri de îmbunãtãþiri funciare
Denumirea lucrãrii

Denumirea
utilajului

Decolmatãri, reprofilari

litri

kg

100 m3

19,50

16,8

100

m3

15,20

13,1

Buldozer

100

m3

28,53

24,5

Buldoexcavator

100 m3

28,82

24,9

m3

Draglinã
Excavator

Sãpãturi, nivelãri, împrãºtieri deponii,

Consum specific
U.M.

dislocãri pãmânt
Reparaþii la conductele îngropate de irigaþii
Reparaþii la drenuri

Sãpãtor ºanþ

100

57,14

49,1

Lucrãri de reparaþii ºi întreþinere a drumurilor

Autogreder

100 m3

48,92

42,1

m3

22,30

19,2

de exploatare a lucrãrilor de îmbunãtãþiri

Greder tractat

100

Completãri terasamente, încãrcat pãmânt

Încãrcãtor

tonã

21,60

18,6

Reparaþii la staþii de pompare, noduri

Macara

tonã

0,53

0,5

hidrotehnice

Automacara

tonã

0,56

0,5

Transport de muncitori ºi materiale la

Tractor

orã

13

11,2

Motopompe

orã

13

11,2

Grupuri sudurã

100 kWh

19,31

16,6

ªalupã

orã

13

11,2

Remorcher

orã

31,5

27,1

funciare

lucrãri de reparaþii în amenajãri de
îmbunãtãþiri funciare
Pomparea apei în sistemele de irigaþii
ºi desecãri
Reparaþii la utilaje tehnologice ºi armãturi
metalice
Transport naval
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ANEXA Nr. 6

Beneficiar .........................................É
Suprafaþa .........................................É
....................................É alte activitãþi
Categorii de folosinþã: arabil
vie
pomi
etc.

Primãria Comunei ........................................

SITUAÞIA

privind cantitatea de motorinã pentru fiecare beneficiar
Ñ tone Ñ
Nr.

Cerere

crt.

(nr./data)

0

x

Total

1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

Cantitatea de motorinã normatã pentru lucrãri agricole

Total

motorinã
necesarã

motorinã

Pregãtit
teren

Arat

Semãnat

Fertilizat

Lucrãri de
întreþinere

Erbicidat

Transport
tehnologic

Recoltat

aprobatã
justificatã
aprobatã
justificatã
aprobatã
justificatã
aprobatã
justificatã
aprobatã
justificatã
aprobatã
justificatã
aprobatã
justificatã

x
...
x
TOTAL GENERAL

ANEXA Nr. 7

DGAIA .............................................É
REGISTRU

privind eliberarea bonurilor valorice
Nr. crt. Data

0

1

Beneficiarul

2

Cerere Motorina Curs
sau
aprobatã euro*)
împuternicire
vizatã de
primãrie

Valoarea
cotei
unice
calculate

(nr./data)

(lei/
euro)

(mii lei)

5

6

3

(tone)
4

Bonuri valorice acordate

10 mii
lei/bucatã
bucãþi
7

50 mii
lei/bucatã

100 mii
lei/bucatã

500 mii
lei/bucatã

1.000 mii
lei/bucatã

seria,
seria, bucãþi seria,
seria,
seria,
bucãþi
bucãþi
nr.
nr. bucãþi nr.
nr.
nr.
8

9

10

11

12

13

14

15

16

Contra- Diferenþa Semnã- Semnãvaloarea
în
tura
tura spebonurilor minus
benefi- cialistului
valorice
(col.
ciarului DGAIA
acordate 6Ñcol.
17)**)
(mii lei)
17

18

19

20

*) Cursul de schimb lei/euro este cel comunicat de Banca Naþionalã a României pentru ultima zi lucrãtoare a lunii anterioare.
**) Rotunjirile între valoarea cotei unice calculate (col. 6) ºi contravaloarea bonurilor valorice acordate (col. 17) se fac în minus.
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ANEXA Nr. 8

DGAIA É.......................................
CERERE JUSTIFICATIVÃ

privind necesarul de bonuri valorice pe trimestrul ..........................É
Ñ nr. bucãþi Ñ
Structura
bonurilor
valorice
Ð lei/bucatã Ð

Primit în
perioada
anterioarã
Ð cumulat Ð

Utilizat
în perioada
anterioarã
Ð cumulat Ð

Rãmas
neutilizat
Ð cumulat Ð
(col. 1 Ñ col. 2)

Necesarul
pentru
trimestrul
..................

Solicitat pentru
trimestrul
.......................
(col. 4 Ñ col. 3)

0

1

2

3

4

5

10
50
100
500
1.000

mii
mii
mii
mii
mii

TOTAL :

Director general,
......................................É

Contabil-ºef,
.......................................É

ANEXA Nr. 9

DGAIA .........................................É
SITUAÞIA JUSTIFICATIVÃ

privind utilizarea bonurilor valorice primite în anul ...........É
Ñ bucãþi Ñ
Structura
bonurilor valorice
Ñ lei/bucatã Ñ

Primit
în anul ....É

Utilizat
în anul ....É

Rãmas neutilizat

10
50
100
500
1.000

mii
mii
mii
mii
mii
TOTAL :

Director general,
......................................É

Contabil-ºef,
.......................................É

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330/17.V.2002 conþine 8 pagini.

Preþul de vânzare 4.500 lei

ISSN 1453Ñ4495

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

