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Florile lui Bonaccio 

Domnul Bonaccio are două mari pasiuni: matematica și florile. El și-a propus să înfrumusețeze orășelul în care 

locuiește plantând parcele de flori (o parcelă poate conține 1 sau mai multe flori). Bonaccio vrea să planteze n 

flori. Fiind matematician și-a propus ca în fiecare parcelă numărul de flori să reprezinte un număr din șirul lui 

Fibonacci. Mai mult, numărul de flori fi din parcela i este diferit de numărul de flori fj din parcela j (∀ i≠j) 

și nu există parcele în care numărul de flori ar fi numere Fibonacci consecutive.   

Numerele lui Fibonacci sunt un șir de numere întregi în care fiecare termen este suma a doi termeni precedenți. 

Seria începe cu 0 și 1, iar următorii termeni sunt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 și așa mai departe. 

Sarcină. Elaborați un program care să-l ajute pe Bonaccio să determine cât mai rapid și mai eficient posibil 

repartizarea florilor pe parcele respectând condițiile problemei. 

Date de intrare. Fișierul text floare.in conține un număr natural n – numărul de flori pe care vrea să le 

planteze Bonaccio.  

Date de ieșire. Fișierul floare.out va conține pe linii separate repartizarea florilor pe parcele afișate în 

ordine descrescătoare.  

Restricții. 1 ≤ n ≤ 1010. Timpul de execuție nu va depăși 1 secundă. Programul va folosi cel mult 8 

mega octeți de memorie operativă. Fișierul sursă va avea denumirea floare.pas, floare.c sau 

floare.cpp. 

Exemplu. 

floare.in  floare.out 

101  89 

8 

3 

1 

floare.in  floare.out 

13  13 

Explicație. 101 flori pot fi repartizate pe parcele astfel: {55, 34, 5, 3, 2, 1, 1} sau {55, 21, 13, 8, 3, 1}, dar în 

ambele cazuri nu se respectă condițiile de distincție și ne-consecutivitate. Prin urmare pentru 101 flori soluția 

este 89+8+3+1 = 101. Numărul 13 poate fi descompus ca suma 8 + 5, dar ținând cont de condiția de ne-

consecutivitate se induce soluția posibilă însăși numărul 13. 


