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Suma secretă 

În lumea sub acoperire a agenților secreți, codurile sunt esențiale pentru a transmite informații confidențiale. 

Unul dintre acești agenți, numit Agent X, a descoperit un cod nou și sofisticat. Codul constă în permutarea 

circulară la dreapta a cifrelor unui număr natural. 

Permutarea circulară la dreapta înseamnă că ultima cifră a numărului devine prima cifră, iar toate celelalte 

cifre se deplasează cu o poziție la dreapta. De exemplu, pentru numărul 123, avem următoarele permutări 

circulare 231, 312. 

Agentul X a început să folosească acest cod pentru a transmite mesaje confidențiale către colegii săi din 

întreaga lume. Dar, pentru a fi sigur că mesajele sale nu vor fi interceptate de inamici, el a decis să scrie un 

program care să calculeze suma numerelor obținute prin permutarea circulară la dreapta a cifrelor unui număr 

natural. Agenții utilizau această sumă ca și cheie pentru a decodifica mesajele agentului X, iar agentul X se 

asigura că informațiile sale sunt transmise în siguranță. 

Sarcină. Elaborați un program care să-l ajute pe Agentul X să calculeze cât mai rapid și mai eficient posibil 

suma numerelor obținute prin permutări circulare la dreapta a cifrelor lui n, incluzând n. 

Date de intrare. Fișierul text suma.in conține pe prima linie un număr întreg k ce reprezintă numărul de 

cifre a numărului natural n, iar pe a doua linie numărul natural n. 

Date de ieșire. Fișierul suma.out va conține într-o linie un număr natural - suma numerelor obținute prin 

permutări circulare la dreapta a cifrelor lui n. 

Restricții. 1 ≤ n ≤ 105. Timpul de execuție nu va depăși 1 secundă. Programul va folosi cel mult 8 mega 

octeți de memorie operativă. Fișierul sursă va avea denumirea suma.pas, suma.c sau suma.cpp. 

Exemplu. 

suma.in  suma.out 

4 

3929 

 25553 

 

 

Explicație. Pentru n=3929, în urma permutărilor circulare obținem numerele 3929, 9293, 2939 și 9392. Prin 

urmare suma cerută este 3929+9293+2939+9392 = 25553. 


