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Abstract: Creativitatea este una dintre cele mai 

misterioase aptitudini umane. Mulţi psihologi şi 

filozofi s-au dedicate studiului creativităţii. Există însă 

moduri de stimulare a creativităţii sau ea este ceva cu 

care ne naştem? Oamenii nu se nasc într-o măsură 

semnificativă cu creativitate înnăscută. Deci, oricine 

poate fi creativ, dacă încearcă suficient de tare. 

 
Abstract: Creativity is one of the most mysterious 

human skills. Many psychologists and philosophers 

have been devoted to the study of creativity. There are 

ways to stimulate creativity and it is something we are 

born? People are not born with an innate creativity 

significantly. So everyone can be creative if they try 

hard enough. 

 
Cuvinte cheie: creativitate, idée, process, concept 
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1. Generalităţi  

 

Obiectivele acestei lucrări sunt: 

-înţelegerea naturii şi psihologiei creativităţii 

umane; 

-cunoaşterea aspectelor practice ale gândirii 

creative; 

-înţelegerea importanţei truselor de 

instrumente în procesul de creaţie; 

-cunoaşterea procedurilor de generare a 

ideilor; 

-aprofundarea metodelor de generare, selecţie 

şi de evaluare a ideilor; 

-însuşirea conceptelor cheie ale dezvoltării 

produselor noi.  

 

 

1. Generalities  

 

The objectives of this paper are: 

-understanding the nature and psychology of 

human creativity; 

-knowledge of the practical aspects of 

creative thinking; 

-understanding the importance kits tools in 

the creative process; 

-knowledge of procedures for generating 

ideas; 

-deepening methods of generation, selection 

and evaluation of ideas; 

-acquiring key concepts of development of 

new products. 

2. Mecanismele şi importanţa creativităţii 

 

Creativitatea se află în miezul proiectării, în 

toate etapele de-a lungul procesului de 

proiectare. Cel mai entuziasmant şi mai 

provocator proiect este cel intradevăr 

inovativ, crearea unei distanţe radical faţă de 

orice alt produs aflat în acel moment pe piaţă. 

Din păcate, majoritatea perioadei de muncă a 

proiectanţilor este ocupată cu proiecte 

obişnuite: îmbunăţăţirea unui produs existent, 

extinderea unei linii de produse existent sau 

dezvoltarea unui produs pentru a prinde din 

2. Mechanisms and importance of 

creativity 

 

Creativity is at the heart of design at all 

stages throughout the design process. The 

most exciting and challenging project is 

really innovative, creating a radically 

distances than any other product in the 

market at that time. Unfortunately, most 

designers work period is busy with regular 

projects: improving an existing product, 

extension of existing product lines and 

product development to catch up with 
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urmă competitorii. 

Dar aceasta nu diminuează importanţa 

creativităţii. pe majoritatea pieţelor există 

suficientă concurenţă lăsând puţin loc pentru 

elasticitatea preţurilor. În consecinţă, 

competiţia bazată doar pe preţuri este sever 

limitată şi, de aceea, diferenţierea produselor 

rămâne principal armă competitivă. 

Asigurarea unui avantaj competitiv prin 

intermediul diferenţierii produsului înseamnă 

crearea diferenţelor între produsul nostru şi 

cele ale competitorilor. Acest lucru ne cere să 

fim creativi în fiecare etapă a procesului de 

dezvoltare a produsului, de la detectarea unei 

oportunităţi până la ingineria produsului. 

  

competitors. 

But this does not diminish the importance of 

creativity. there is sufficient competition in 

most markets, leaving little room for price 

elasticity. Consequently, competition based 

solely on price is severely limited and 

therefore remains mainly product 

differentiation competitive weapon. 

Ensuring a competitive advantage through 

product differentiation means creating 

differences between our product and 

competitors. This requires us to be creative in 

every stage of the product development 

process, from detection of opportunities to 

product engineering. 

3. Prima introspecţie 

 

Paşii pe care i-am denumit scara spre 

creativitate (fig.1) sunt o modalitate 

structurată de prezentarea unei înţelegeri de 

larg sens a creativităţii. Prima introspecţie 

este modul în care ne încadrăm în minte 

nevoia unor descoperiri creative. Folclorul 

modern invocă o imagine a inventatorilor 

hoinărind prin grădini şi gândindu-se aleator 

la o nouă cursă de şoareci, într-un moment şi, 

la o maşină de mişcare perpetuă în următorul. 

În realitate, majoritatea inventatorilor şi 

aproape toţi marii savanţi, artişti şi tehnologi 

se concentrează în mare parte asupra unui 

singur tip de problemă. Prima lor introspecţie 

încadrează problema într-o anumită zonă şi 

îndreaptă atenţia creierului asupra acelei 

probleme până la soluţionarea ei. 

3. The first introspection 

 

The steps I have called for creativity scale   

(fig. 1) is a structured way of presenting a 

broad understanding meaning of creativity. 

The first introspection is how we fit in mind 

the need for creative discoveries. 

Modern folklore claims that inventors image 

wandering through the gardens and random 

thinking to a new mousetrap, a time and a 

perpetual motion machine to the next. 

In fact, most inventors and almost all the 

great scientists, artists and technologists 

mainly focuses on one type of problem. Their 

first insight into the problem within a given 

area and brain focuses on that problem to its 

solution. 
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 Verificarea/ 

Checking 

 Iluminarea/ 

Lighting 

 

 Incubarea/ 

Incubation 

 

 Pregătirea/ 

Preparation 

 

Prima intuiţie/ 

The first intuition 

 

 

Fig.1. Treptele ascendente ale creativităţii/ Ascending steps of creativity 
 

Evrika lui Arhimede 

Când Arhimede a urcat în baia lui, în acea zi 

sortită a anului 230 î.H, a făcut-o după ce s-a 

confruntat o anumită problemă timp de câteva 

luni. Lui Heiron, tiranicul conducător al 

Siracuzei, i-a fost oferită o coroană, presupus 

a fi confecţionată din aur pur, dar pe care 

Heiron  o suspecta ca fiind în amestec cu 

argint. 

Greutatea specifică a aurului era bine 

cunoscută în acea perioadă şi era folosită 

pentru a determina dacă un lingou de mărime 

cunoscută are greutatea corectă pentru a fi din 

aur. Problema lui Arhimede era complicată de 

faptul că, coroana avea o formă complexă cu 

decoraţiuni de filigram. Nu ar fi fost 

acceptabil să sugereze topirea ei într-un 

lingou şi apoi măsurarea şi recântărirea lui. 

Despre deteriorarea coroanei nici nu putea fi 

vorba. 

Trebuia să afle volumul coroanei într-un alt 

mod. În acea zi celebră, pe când intra în cada 

plină cu apă, în faţa ochilor săi, soluţia a 

devenit evidentă. Pe măsură ce corpul său 

intra în apă, dezlocuia acelaşi volum de apă, 

făcând să urce treptat nivelul acesteia.  

Pentru a măsura volumul acelei coroane 

complexe, trebuia doar să o scufunde în apă şi 

să măsoare volumul de apă pe care l-a 

dezlocuit. Strigând „evrika, evrika” Arhimede 

a ieşit în fugă gol puşcă pe stradă şi a intrat 

astfel în cărţile de istorie. 

Archimedes Eureka 

When Archimedes got into his bath that day 

bound to the year 230 b.C, did it after having 

experienced an issue for several months. Of 

Heiron, tyrannical ruler of Syracuse, was 

given a crown, supposedly made of pure 

gold, but that Heiron suspect of being mixed 

with silver. 

Specific weight of gold was well known at 

that time and was used to determine if a 

known size ingot weighs right for gold. 

Archimedes problem was complicated by the 

fact that the crown had a complex form with 

filigree decoration. Would not have been 

acceptable to suggest melted into an ingot 

and then measuring and recântărirea's. About 

deterioration crown could not be it. 

Crown volume had to find another way. 

Celebrated that day, when entering the tub 

full of water in front of his eyes, the solution 

became obvious. As his body into the water, 

the same volume of water displaced, making 

it the gradual climb. 

To measure the crowns that complex, just to 

dive into the water and measure the volume 

of water that the displaced. Shouting "eureka, 

eureka" Archimedes running naked out on 

the street and thus entered the history books. 
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4. Pregătirea 

 

4. Preparation 

Afirmaţia lui Thomas Edison „creativitatea 

este 1% inspiraţie şi 99% transpiraţie” are în 

ea mult adevăr. Din studii, din experienţe şi 

din experienţă practică a devenit clar că 

esenţa gândirii creative este pregătirea. O idee 

creativă este în general o latură, o extindere 

sau o percepţie într-o lumină nouă a unui grup 

de idei extinse. Pregătirea este procesul prin 

care mintea devine scufundată în aceste idei 

existente. Scufundarea în aceste idei 

alimentează apoi descoperirea creativa. nici 

chiar cea mai măreaţă descoperire creativă nu 

se petrece în vid. 

 

Thomas Edison's statement "creativity is 1% 

inspiration and 99% perspiration" has much 

truth in it. From studies of experiences and 

practical experience became clear that the 

essence of creative thinking is preparation. A 

creative idea is generally one side, an 

extension or a new light perception in a 

group of large ideas. Training is the process 

by which the mind becomes immersed in 

these existing ideas. Immersion in these feeds 

and then finding creative ideas. even the 

greatest creative discovery does not happen 

in a vacuum. 

Electricitatea lui Faraday 

Nu există casă, locuinţă sau instituţie în care 

să nu funcţioneze un minim număr de 

motoraşe electrice, alimentate de generatoare 

electrice. Faptul că atât motorul electric cât şi 

generatorul electric au fost ambele 

descoperite de către Michael Faraday, este 

remarcabil. 

Pregătirea lui Faraday a început ca ucenic la o 

legătorie la vârsta de 14 ani. Pe lângă 

învăţarea noii lui meserii, Faraday a început 

să citească toate cărţile pe care le-a găsit 

despre fizică şi chimie. La 20 de ani a reuşit 

să-şi asigure o slujbă în laboratoarele lui Sir 

Humphry Davy de la Institutul Regal, ca apoi 

să viziteze laboratoarele din Europa ale lui 

Volta şi Ampere.  

Faraday a aflat că Volta inventase bateria 

electrică, Schweigger inventase 

galvanomterul pentru măsurarea curentului 

electric, iar Ampere a mers mai departe 

descoperind că două sârme, fiecare purtând 

câte un curent electric, se comportă ca 

magneţii, atrăgându-se sau respingându-se 

reciproc. 

Deci, Faraday a fost un autodidact strălucit şi 

cel mai creativ dintre inventatori. Dar nu ar fi 

fost nici unul dintre acestea dacă nu s-ar fi 

scufundat în munca şi descoperirile 

predecesorilor săi atât de timpuriu. 

Faraday's electricity 

There is no house, home or institution that 

does not work a minimum number of electric 

motor powered by electrical generators. The 

fact that both the electric motor and electric 

generator were both discovered by Michael 

Faraday, is remarkable. 

Preparation Faraday began as an apprentice 

at the age of 14 binding. In addition to 

learning new crafts, Faraday began to read all 

the books he found physics and chemistry. At 

20 years has managed to secure a job in the 

laboratories of Sir Humphry Davy at the 

Royal Institution, then visit laboratories in 

Europe's Volta and Ampere. 

Faraday a aflat că Volta inventase bateria 

electrică, Schweigger inventase 

galvanomterul pentru măsurarea curentului 

electric, iar Ampere a mers mai departe 

descoperind că două sârme, fiecare purtând 

câte un curent electric, se comportă ca 

magneţii, atrăgându-se sau respingându-se 

reciproc. 

So Faraday was a brilliant autodidact and 

most creative of the inventors. But it was not 

any of them if they would be immersed in the 

work and discoveries of his predecessors so 

early. 
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IMERSIUNE: citeşte, cercetează şi învată tot ce poţi în legătură cu problema. 

IMMERSION: read, research and learn all you can about the problem. 

ANALIZA: priveşte problema din toate unghiurile posibile; dezvoltă problema, generează 

atât de multe alternative câte sunt posibile. 

ANALYSIS: the problem from every possible angle, develop problem by generating so 

many alternatives are possible. 

ÎNCEŢOŞAREA MINŢII: poţi să te blochezi şi doreşti să renunţi. 

BLURRING MIND: you can get stuck and want to quit. 

INCUBAŢIE: încerci să te odihneşti şi să laşi subconştientul să lucreze. 

HATCHING: try to rest and let the subconscious work. 

ILUMINAREA:moment neaşteptat când vine ideea. 

LIGHTING: unexpected moment you get the idea. 

 
Fig.2. Etapele procesului creativ/ Creative Stages 

 

5. Incubaţia şi iluminarea 

 

5. Incubation and illumination 

Prima introspecţie şi pregătirea sunt părţile 

logice şi raţionale ale creativităţii. Are sens 

faptul că o descoperire creativa necesită o 

introspecţie iniţială pentru a încadra problema 

şi pentru a stabili un ţel. Apoi are sens şi 

faptul ca este necesară o înţelegere a 

cunoştinţelor actuale pentru a avansa peste 

aceste cunoştinţe. 

Următoarea etapă a modului în care se poate 

realiza acea descoperire creativă pare a avea o 

legătură mai puternică cu norocul, inspiraţia 

sau aşa cum au sugerat mulţi cercetători, 

intervenţia divină. Iată două exemple de mari 

descoperiri creative. 

 

First insight and training are logical and 

rational parts of creativity. It makes sense 

that a creative discovery requires initial 

insight to frame the problem and set a goal. 

Then it makes sense and that it is necessary 

to an understanding of current knowledge to 

advance over this knowledge. 

The next step of how to achieve that creative 

discovery seems to have a stronger link with 

luck, inspiration or as suggested by many 

researchers, divine intervention. Here are two 

great examples of creative discoveries. 

Buckyballs 

Faptul că, carbonul se găseşte în două forme 

cristaline, diamantul şi grafitul, este o 

amintire pe care cu toţii o regăsim din timpul 

orelor de chimie şi fizică. Posibilitatea unei a 

treia forme cristaline a carbonului era ceva pe 

care majoritatea chimiştilor ar fi pariat 

împotrivă, la începutul anilor `80. Este poate 

pentru chimişti o scuză că noul carbon nu a 

fost descoperit chiar sub nasul lor ci a fost 

descoperit în spaţiul cosmic. 

Buckyballs 

That carbon is found in two crystalline forms, 

diamond and graphite, is a reminder that all is 

found during the hours of chemistry and 

physics. The possibility of a third crystalline 

form of carbon was something that most 

chemists would have bet against in the early 

80's. It maybe that the new carbon chemists 

excuse was not discovered right under their 

nose but was discovered in space. 

Some researchers in the world had a common 
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Câţiva cercetători din lume aveau un interes 

ce cercetare comun în praful care părea a fi 

generat de acele stele în colaps formate în 

mare parte din carbon. Prin vaporizarea 

grafitului la aproximativ 10000 de grade 

centigrad, ei au reuşit să producă mostre de 

praf de carbon pentru studiu. Praful de carbon 

pe care l-au colectat avea o serie de 

caracteristici ciudate, dar cea mai ciudată era 

pe departe predominanţa C60, o moleculă 

conţinând 60 de atomi de carbon. De ce 60? 

De ce nu 59, 61 sau 160? Trebuia să fie ceva 

special în privinţa celor 60 de atomi de 

carbon care se puteau aranja într-o structură 

care era mai stabilă şi astfel mai comună 

decât orice altă structură moleculară. Dar ce 

anume? Harry Kroto, un profesor de la 

Universitatea Sussex au încercat timp 

îndelungat cum să aranjeze cei 60 de atomi de 

carbon într-o structură unică stabilă. 

research interest in dust that seemed to be 

generated by those stars formed largely 

collapsed carbon. The vaporization of 

graphite at about 10,000 degrees centigrade, 

they failed to produce carbon dust samples 

for the study. 

Carbon dust that you have collected a number 

of strange features, but the strangest was 

nearly predominance of C60, a molecule 

containing 60 carbon atoms. 

Why 60? Why not 59, 61 or 160? It had to be 

something special about the 60 carbon atoms 

which could be arranged in a structure that 

was more stable and thus more common than 

any molecular structure. But what? Harry 

Kroto, a professor at the University of Sussex 

have tried for a long time how to arrange the 

60 carbon atoms in a single structure stable. 

 

  
 

Fig.3. Molecula de C60./ C60 molecule. Fig.4. Climatronul sau domul geodezic al lui Buckminster Fuller 

 

Descoperirea (fig.3) a refuzat să apară până 

când gândurile lui Kroto s-au derulat înapoi la 

faimosul dom geodezic (fig.4) pe care 

Buckminster Fuller l-a proiectat pentru EXPO 

`67 din Montreal. 

În curând el a obţinut o sferă aproape perfectă 

alcătuită din 12 pentagoane şi 20 hexagoane. 

Când a întrebat catedra de matematică dacă o 

astfel de structură are o denumire, i s-a 

răspuns că este o minge de fotbal. 

 

Discovery (Fig. 3) refused to appear until 

Kroto's thoughts were carried back to the 

famous geodesic dome (fig. 4) that 

Buckminster Fuller designed the EXPO `67 

in Montreal. 

Soon he obtained a nearly perfect sphere 

composed of 12 pentagons and 20 hexagons. 

When asked if the chair of mathematics such 

a structure has a name, he was told that is a 

soccer ball. 
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6. Natura incubaţiei şi iluminării 6. Nature incubation and illumination 

 

Mike Baxter, un renumit cercetător în 

domeniul designului industrial, relatează în 

cartea sa „Product Design – A practical guide 

to systematic methods of a new product 

developement” despre cererea adresată unui 

şef, cu mulţi ani în urmă, de a instala o cadă 

de baie în birourile echipei de design, cerere 

privită evident cu scepticism de către şef. 

După ce a adăugat că baia nu era în scopul 

igienei personale ci mai degrabă pentru a 

ajuta la eliberarea talentelor sale creative şi 

ale colegilor lui proiectanţi, răspunsul s-a 

transformat într-o neîncredere intolerantă. 

Deşi cererea nu era intenţionată a fi total 

serioasă, cererea respectivă avea un oarecare 

grad de originalitate ca scop. Ulterior si-a 

explicat cerea prin faptul că majoritatea 

inspiraţiilor sale au apărut pe când se afla în 

baie. După aceea, multe cunoştinţe ale sale au 

recunoscut că au inspiraţii asemănătoare în 

baie, alţii stând în pat, în acea stare 

semiconştientă, aceasta fiind sursa lor de 

inspiraţie. 

Un om de ştiinţă a descris cei trei B ai 

descoperirilor majore: Buss (autobuz), Bed 

(pat), Bath (baie). Acestea au  o temă comună 

care a fost menţionată deseori în studii ale 

creativităţii. Inspiraţia care a necesitat un 

efort deliberat şi ostenitor, de săptămâni şi 

chiar ani, uneori apare de nicăieri într-un 

moment de relaxare tăcută. 

Se spune că: „Caută mult şi nu vei găsi. Nu 

căuta şi vei găsi” (Rosarium), „Saturaţi-vă în 

privinţa subiectului şi...aşteptaţi” (Lloyd 

Morgan) sau „ Pentru a inventa trebuie să ne 

gândim la altceva” (Souriau). 

Pentru a incuba o idee trebuie să o lăsăm să se 

aşeze în mintea noastră. Se consideră că dacă 

ne gândim constant la o anumită problemă, 

acest lucru ne împinge în faţa aceluiaşi zid 

creativ care probabil a produs iniţial 

problema. Prin relaxare şi eliberarea minţii, 

ne vin în minte gânduri mai diverse iar unele 

din acestea ar putea face o legătură 

 

Mike Baxter, a renowned researcher in the 

field of industrial design, recounts in his 

book "Product Design - A practical guide to 

systematic methods of a new product 

developement" on request to a head, many 

years ago, to install a bathtub design team 

offices, demand clearly seen with skepticism 

by the chief. 

After that bath was added to personal hygiene 

but rather to help free his creative talents and 

his fellow designers, the answer turned into 

an intolerant confidence. Although the 

application was intended to be totally serious, 

that application had some degree of 

originality that purpose. 

Later he demanded explained by the fact that 

most of his inspirations came while he was in 

the bathroom. After that, more knowledge of 

his admitted inspirations like the bathroom, 

others lying in bed, in the state semi-

consciousness, which is their source of 

inspiration. 

One scientist described the three B's major 

findings: Buss, Bed, Bath. They have a 

common theme that was mentioned often in 

studies of creativity. Inspiration which 

required a deliberate and exhausting, weeks 

and even years sometimes appears out of 

nowhere in a moment of quiet relaxation. 

They say: "Go long and you will find. Seek 

and you will find not "(Rosarium)," ye shall 

be filled on the subject and ... wait "(Lloyd 

Morgan) or" To invent you must think of 

something else "(Souriau). 

To incubate an idea to let it sit in our minds. 

It is considered that if we constantly think 

about an issue, it pushes us creatively to the 

same wall which probably caused the initial 

problem. By relaxing and releasing the mind, 

thoughts come to mind most diverse and 

some of them may make unusual about 

creative wall will break. 

For almost every daily design problem, it is 

rarely available time to sit and wait for 
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neobişnuită care va sparge zidul creativ. 

Pentru aproape fiecare problemă zilnică de 

proiectare, rareori este timp disponibil pentru 

a sta şi aştepta să vină inspiraţia. Partea de 

iluminare a rezolvării problemei trebuie 

căutată activ şi este de obicei dorită imediat 

inspiration to come. The lighting should be 

sought actively to solve the problem is 

usually required immediately 

 

7. Bisocierea şi gândirea colaterală 

 

7. Dissociation and collateral thinking 

 

Conceptul de disociere a lui Athur Hoestler 

explică cum asocierea a două idei absurde sau 

ridicole dă naştere la umor. O descoperire 

creativă  este uneori asocierea a două idei sau 

principii cunoscute, care nu au fost conectate 

anterior. 

Un exemplu deseori citat este invenţia 

platformei de decolare pe portavioane, care a 

fost inspirată de forma trambulinei de schi 

(fig.5). Acest concept a fost popularizat ca 

fiind o gândire colaterală. Problema în ceea 

ce priveşte creativitatea este că gândirea 

umană este prea logică şi prea constrânsă la 

cadre convenţionale de referinţă.  

 

Athur's concept of dissociation Hoestler 

explains how the two ideas combination 

gives rise to absurd or ridiculous humor. A 

breakthrough combination of two creative is 

sometimes known ideas or principles that 

have not been connected before. 

An example often cited is the invention 

platform off the aircraft carrier, which was 

inspired by the shape of the ski jump (fig.5). 

This concept was popularized as collateral 

thinking. Problem in terms of creativity is 

that human thought is too logical and too 

constrained to conventional frames of 

reference. 

  
 

Fig.5. Inventarea platformei pentru portavioane. 

 

Când ne gândim la moduri de a face aparatele 

de zbor să decoleze, gândirea noastră este de 

obicei limitată la domeniul aviaţiei. Am putea 

face ca aparatele de zbor să decoleze vertical 

(Harrier JumpJet), sau să decoleze mai repede 

(prin folosirea unei catapulte). Rareori, pe 

parcursul efortului deliberat şi concentrat de a 

face avioanele să decoleze, vine în minte 

ideea unui săritor cu schiurile. Exceptând, 

bineânţeles, cazul în care stăm în pat sau în 

When we think of ways to make aircraft take 

off, our thinking is usually limited to aviation 

domain. We can make vertical take off 

aircraft (Harrier JumpJet), or take off quickly 

(using a catapult). 

Rarely during deliberate and focused effort to 

make planes take off, comes to mind the idea 

of a ski jumper. Except, of course, if we stay 

in bed or in the bathroom and not think about 

the problem at all. 
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baie şi nu ne gândim la problemă deloc. 

Creierele noastre sunt reglate să evite 

realizarea asocierilor irelevante şi inutile. 

Cum rămâne atunci cu proiectantul de 

portavioane, al cărui loc în istorie depinde de 

realizarea unei asociaţii pe care creierul său 

este construit să o prevină. Mai practic, 

mintea poate fi pregătită, i se poate problemei 

să incubeze şi apoi pot fi folisite diferite 

metode de gândire şi instrumente creative 

pentru a forţa mintea spre gândirea colaterală 

sau disociativă. Creierul este, în majoritatea 

cazurilor, cel mai bun aparat de disociere 

existent, dar este limitat de modul în care 

funcţionează. toate percepţiile noastre, 

gândurile, emoţiile şi amintirile sunt stocate 

în mici rezerve proiectate pentru a furniza 

cele mai utile asocieri, pentru a ne descurca în 

viaţă de zi cu zi. Cunoştinţele despre avioane 

se vor găsi într-o reţea iar cunoştinţele despre 

săriturile cu schiurile în alta. Incubaţia 

implică astfel, digerarea, asimilarea şi 

sortarea acestora în minte. 

 

Our brains are tuned to avoid joint realization 

irrelevant and unnecessary. What about the 

carriers designer, whose place in history 

depends on achieving an association that his 

brain is designed to prevent. Practical, the 

mind can be trained and can be incubated and 

then the problem can be folisite different 

ways of thinking and creative tools to force 

the mind to thinking collateral or 

dissociative. 

The brain is, in most cases, the best existing 

decoupling device, but is limited by how it 

works. all our perceptions, thoughts, 

emotions and memories are stored in small 

reserves designed to provide the most useful 

combinations, in order to cope in everyday 

life. 

Knowledge about airplanes will find a 

network and knowledge about ski jumping to 

another. Incubation involves so digestion, 

assimilation and sort them in mind. 

8. Concluzii 

 

Despre aspectele practice ale gândirii creative 

s-a scris şi dezbătut destul de mult. De fapt s-

a scris atât de mult încât este deja dificil să 

vedem copacii de pădure. Există tehnici de 

gândire creativă, variante ale acestor tehnici 

sau variante ale variantelor. Vom evidenţia 

doar câteva concluzii cheie, alături de 

instrumentele de proiectare mai importante. 

 

Pregătirea  

-exploraţi, extindeţi şi definiţi problema; 

-epuizaţi toate posibilităţile de soluţii 

existente; 

Instrumente:  

-analiza parametrică; 

-abstractizarea problemei; 

 

Generarea ideilor 

-gândiţi-vă la idee doar în principiu, lăsând 

ideile practice pentru mai târziu; 

8. Conclusions 

 

About the practical aspects of creative 

thinking has been written and debated 

enough. In fact so much has been written 

already difficult to see the trees for the forest. 

There creative thinking techniques, variants 

of these techniques or variations of variants. 

We highlight a few key conclusions, with 

major design tools. 

 

 

Preparation 

-explore, expand and define the problem; 

-exhausted all possibilities existing solutions; 

Tools: 

-parametric analysis; 

-abstraction problem; 

 

Generating ideas 

-just think of the idea in principle, leaving 

practical ideas for later; 
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-căutaţi idei din exteriorul cadrului de 

referinţă a problemei; 

-folosiţi tehnici pentru: reducerea problemei, 

extinderea problemei, devierea problemei; 

Instrumente: 

-proceduri (carnetul de notiţe, brainwritingul 

stimulat în grup); 

-tehnici (analize, clişee); 

 

Alegerea ideilor 

-consideraţi atât aspectele bune cât şi cele rele 

ale tuturor ideilor; 

-hibridizaţi ideile care au puncte bune şi slabe 

complementare; 

Instrumente: 

-matricea de evaluare; 

-punerea punctelor; 

 

Revizuirea procesului de gândire creativă 

-generaţi ideile cu cât mai multă imaginaţie şi 

creativitate; 

-selectaţi cele mai bune idei ţinând seama de 

ceriteriile stabilite iniţial pentru procesul de 

gândire creativă; 

Instrumente: 

-fazele rezolvării integrate a problemelor; 

-looking for ideas outside the frame of 

reference of the problem; 

-use techniques to: reduce the problem, 

extent of the problem, deviation problem; 

Tools: 

-procedures (book notes, Brainwriting 

stimulated group); 

-techniques (analysis, blocks); 

 

Choosing ideas 

I consider both good and bad aspects of all 

ideas; 

-hybridized ideas were good points and weak 

complementary; 

Tools: 

-assessment matrix; 

-entry points; 

 

Review process of creative thinking 

-Generate ideas with as much imagination 

and creativity; 

-select the best ideas initially set ceriteriile 

light of creative thinking process; 

Tools: 

-phase integrated problem solving; 
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