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“Learn by doing” Anonymous proverb

“For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them.” (Aristotle, the Nichomachean Ethics)

”I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” (Confucius)

„Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve  me and I learn.” (Benjamin Franklin)
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Smart re-use
Livability

Schönberg Live Studio 2021*

* Școala de vară „Schönberg live-studio 2021” este un proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură și de Fundația Prințul de Wales.

* The „Schönberg live-studio 2021” Summer-school is a project supported by the Romanian Order of Architects through the Duty Stamp and by the Prince of Wales 
Foundation. 



CSAV Journal  2 0 2 1
             151 

Diploma project 

& 

dissertation



CSAV Journal  2 0 2 1     
  152



CSAV Journal  2 0 2 1
             153 

Estate – manor – rural community in contemporary Muntenia
Moșie – conac – comunitate rurală în Muntenia contemporană
Dissertation extract, July 2021

Diploma  project title : Estate retreat – therapy at the Perticari-Davila manor, UAUIM Bucharest, 2021

Titlul proiectului de diplomă: Refugiu la moșie – terapie la conacul Perticari-Davila 

Author: Arch. stud.Andreea Cătălina HOTIN 

Dissertation & diploma Main supervisor: Prof. Dr.Arch. Françoise PAMFIL 

Dissertation Co-supervisor:Assoc. Prof.. Dr. Arch. Ioana ZACHARIAS VULTUR

Keywords: rural revitalization, rural community, integrated conservation, sustainable development

Introduction
In today’s context, the potential of rural sites, 
especially in the region of Muntenia, is far from fully 
exploited. The theme of this project is the conversion 
of the Perticari-Davila estate from Izvoru village 
(Argeș county) into a retreat destined for relaxation 
and escape from urban space. The research aims to 
discover how a rural cultural heritage resource can 
become the key to regenerating a contemporary 
community. The subject is topical, especially 
considering the phenomenon of the urbanization 
of villages and the city residents’ increased interest 
in rural areas.

Rural revitalization can be an example of 
rediscovering the cultural and historical potential 
not only of buildings, but also of whole villages. 
Thus, new landmarks can be created, becoming 
examples of good practice for the surrounding 
territories and beyond. Especially in the current 

Introducere În contextul contemporan, 
potențialul siturilor rurale, în special în 
zona Munteniei, nu este nici pe departe 
valorificat pe deplin. Tema proiectului 
de față are în vedere conversia moșiei 
Perticari-Davila din satul Izvoru (județul 
Argeș) într-un domeniu destinat relaxării 
și evadării din spațiul urban. Cercetarea 
pune în discuție modul în care o resursă 
de patrimoniu cultural rural poate deveni 
cheia de regenerare a unei comunități 
contemporane. Subiectul este de 
actualitate mai ales din punctul de vedere 
al fenomenului de urbanizare a satelor și 
al interesului crescut către rural din partea 
rezidenților de la oraș.

Revitalizarea rurală poate reprezenta un 
exemplu de redescoperire a potențialului 
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Fig. 01. Piese desenate - localizare, 
încadrare și evoluție istorică a Moșiei 
Perticari-Davila, planșă din proiectul 
de diplomă, autor stud.arh. Cătălina 
Hotin, iulie 2021. Drawings - location, 
framing and historical evolution of 
the Perticari-Davila Estate, image 
belonging to the diploma project, 
author stud.arch. Cătălina Hotin, July, 
2021. 
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global context, such models can inspire people in urban 
areas to appreciate and adopt a new lifestyle, closer to 
nature.

The scenario of the project – both in the case of 
conservation - restoration and of the new intervention 
– aimed to make a connection between the historical 
estate and the context of the village to which it belongs. 
To help regenerate and support the local community, it 
was proposed to create a community center dedicated 
to residents of all ages as well as a therapeutic retreat for 
visitors.

The context of the village
Izvoru commune is located in the southern part of 
Argeș county. It consists of the village of the same 
name – first documented on May 11, 1558 in the 
charter issued to “Stoica from Izvoru” during the reign 
of  Mircea Ciobanul (Mircea the Shepherd) –  and its 
surrounding territories. The name of the village refers to 
the hydrography of the area, the local springs flowing to 
the west, into the Teleorman river. The local topography 
is characterized by agricultural fields, orchards, pastures, 
protection forests and mainly wooded lands.

From a morphological standpoint, the village has 
followed a linear development typology ever since its 
beginnings. Starting with the village plan from 1881, 
one can notice the main development axes that are 
today the county roads that ensure the connection of 
the settlement with its vicinities. At their intersection is 
the “hearth of the village”, which brings together most 
of the points of interest: the Perticari - Davila estate, 
the old church of Saint Nicholas, the City Hall and the 
secondary school.

cultural și istoric nu numai al clădirilor, ci și al întregului 
sat. Se pot crea, astfel, noi puncte de reper, exemple de 
bună practică pentru terenurile din împrejurimi și nu 
numai. Astfel de modele pot inspira persoane din mediul 
urban să aprecieze și să adopte un nou stil de viață, mai 
apropiat de natură, în special în contextul global din 
acest moment. 

Scenariul proiectului - atât la nivel de conservare - 
restaurare, cât și la nivel de intervenție nouă - a urmărit 
realizarea unei conexiuni între moșia istorică și contextul 
satului din care face parte. Pentru a ajuta regenerarea 
și susținerea comunității locale, s-a propus realizarea 
unui centru comunitar dedicat locuitorilor de toate 
vârstele, căruia i se adaugă un refugiu terapeutic destinat 
vizitatorilor.

Contextul satului 
Comuna Izvoru este localizată în partea sudică a 
județului Argeș. Aceasta este formată din satul cu același 
nume – atestat documentar la 11 mai 1558, în hrisovul 
emis lui „Stoica din Izvoru”, în timpul domniei lui Mircea 
Ciobanul – și teritoriile aferente acestuia. Denumirea 
satului face referire la hidrografia zonei, izvoarele locale 
vărsându-se la vest, în râul Teleorman. Topografia locală 
este caracterizată de unități agricole, livezi, pășuni, păduri 
de protecție și terenuri predominant forestiere.

Din punct de vedere morfologic, satul, încă de la 
începuturile sale, urmează tipologia de dezvoltare 
liniară. Începând cu planul satului din 1881, se observă 
axele principale de dezvoltare devenite astăzi drumurile 
județene care asigură legătura localității cu vecinătățile. 
La intersecția acestora se regăsește vatra satului, care 
reunește punctele sale de interes: moșia Perticari - 
Davila, vechea biserică Sfântul Nicolae, Primăria, școala 
gimnazială. 
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 Izvoru village was a catalyst for rural development in the 
area. Through the involvement of the Perticari - Davila 
family, the village was endowed with the first rural 
hospital in Romania, but also with a vocational school. 
These represented not only an advantage and an increase 
in the living standards of the inhabitants, but also a 
widening of horizons for the neighboring settlements.

From a heritage standpoint, the commune concentrates 
several typologies. There are valuable natural resources 
and landscapes: forest lands; vernacular heritage 
buildings and ensembles that preserve the specific image 
of the villages from the south of Argeș County; historical 
monuments - the ensemble of the Perticari - Davila estate 
(including the manor buildings and the historical park) 
and the church of Saint Nicholas (built in 1701 by the 
boyars Preda and Iordache Colfescu). These elements 
can be capitalized upon for the sustainable development 
not only of Izvoru village, but also of the whole region.

From an economic standpoint, the agricultural sector is 
best represented, with most of the jobs being in this field. 
The potential for local development is supported by 
accessibility at the regional level - especially in relation to 
the cities of Pitești, Bucharest, Craiova. In addition, the 
active population of Izvoru as well as the large number 
of students at the secondary school can provide an 
advantage in materializing this potential.

The approach of the study 
The aim is rural regeneration with its attendant benefits 
for the community, catalyzed by the revitalization of 
certain sites that are rich in historical, architectural and 
memorial-affective value. In this case, the intervention on 
the Perticari - Davila estate responds to this desideratum 
through programs that highlight its architectural 
qualities as well as its importance in shedding light on 

Satul Izvoru a reprezentat un catalizator al dezvoltării 
rurale în zonă. Prin implicarea familiei Perticari – 
Davila, satul a fost dotat cu primul spital din mediul 
rural din România, dar și cu o școală de meserii. Acestea 
constituiau nu doar un avantaj și o creștere a nivelului 
de trai pentru locuitori, cât și o lărgire a orizonturilor 
pentru localitățile învecinate.

Din punct de vedere al patrimoniului, comuna 
concentrează mai multe tipologii. Se regăsesc valori 
naturale – terenurile forestiere; patrimoniu vernacular 
– clădiri și ansambluri ce păstrează imaginea specifică a 
satului din sudul județului Argeș; monumente istorice – 
ansamblul moșiei Perticari - Davila (incluzând clădirile 
conacelor și parcul istoric) și biserica „Sfântul Nicolae” 
(construită în anul 1701 de postelnicul Preda și clucerul 
Iordache Colfescu). Aceste elemente de patrimoniu 
pot fi valorificate pentru dezvoltarea durabilă nu doar a 
satului, ci și a întregii regiuni.

Din punct de vedere economic, sectorul agricol este cel 
mai bine reprezentat, majoritatea locurilor de muncă 
fiind în acest domeniu. Potențialul de dezvoltare locală 
este sprijinit de accesibilitatea la nivel regional – în 
special în relație cu orașele Pitești, București, Craiova. 
De asemenea, atât populația activă din satul Izvoru, cât și 
numărul mare de elevi ai școlii gimnaziale pot constitui 
un avantaj în materializarea acestui potențial.  

Demersul studiului
Se urmăresc regenerarea rurală și beneficiile aduse 
comunității, catalizate de revitalizarea unor situri cu 
valoare istorică, arhitecturală și memorial-afectivă. În 
cazul de față, intervenția asupra moșiei Perticari – Davila 
răspunde acestei chemări prin programe care să îi pună în 
evidență atât calitățile arhitecturale, cât și importanța în 
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local history and traditions. Thus, these new points of 
interest will become an active component of village 
life and provide cultural and economic support for the 
communities whose Muntenian identity is on the verge 
of extinction.

The architect’s mission is to collect and materialize 
perceptions within the community, developing a 
concept that is sustainable for the beneficiary and 
the built environment, while also relating to the rural 
society. Thus, the project maintains a balance between  
immaterial heritage and built patrimony.

The revitalization of the community begins by 
rehabilitating the Perticari-Davila domain for a scenario 
of community use, with the choice of facilities being 
determined by the necessities, interests, local traditions 
and, of course, the activities that the inhabitants tend 
to carry out together. The organization of village work 
is still distinguished today from that of the urban 
environment by its collective character. Here, the family 
is the main pillar of economic activities. The economic 
values of each member of a family are established both 
quantifiably by their materiality and use and by spiritual 
considerations of social order and religion1. 

It is worth mentioning that, especially in the case of 
children, wanting to know the history of their origins 
and of the village is an instinctive act. A testimony to 
this are the efforts to create an exhibition of the school, 
which presents a short history of the noble family as well 
as documents and certificates regarding other prominent 
personalities from Izvoru. In the same building, one 
can find an exhibit of traditional objects, garments, 
tools and decorations, all of which are donations from 
the community. In addition, the initiatives of the local 
library in organising activities that link students to their 
cultural heritage are to be appreciated.
1. Ernest Bernea, “Civilizația română sătească”, Vremea Publishing 
House, Bucharest, 2006, p.15.

înțelegerea istoriei și tradițiilor locale. Astfel, aceste noi 
puncte de interes vor participa activ în societatea satului 
și vor putea susține economic și cultural comunitățile a 
căror identitate muntenească este pe cale de dispariție. 

Misiunea arhitectului este să culeagă și să materializeze 
percepțiile din interiorul colectivității, cristalizând 
un concept sustenabil atât pentru beneficiar și fondul 
construit, cât și raportându-se la societatea rurală. 
Astfel, proiectul menține un echilibru între moștenirea 
imaterială și patrimoniul construit. 

Revitalizarea comunității începe prin reabilitarea 
domeniului Perticari-Davila într-un scenariu de utilizare 
comunitară, alegerea facilităților fiind nuanțată de 
nevoile, interesele, obiceiurile locale și, bineînțeles, de 
activitățile desfășurate în comun. Organizarea muncii la 
sat se distinge și în prezent de cea a mediului urban prin 
caracterul său colectiv. Aici familia reprezintă principalul 
pilon al activităților economice. Valorile economice 
ale fiecărui membru dintr-o familie sunt stabilite atât 
cuantificabil, prin materialitatea și utilizarea lor, cât și 
prin natura spirituală a orânduielilor sociale și religiei.1   

Demn de punctat este că, mai ales în cazul copiilor, 
cunoașterea istoriei originii lor și a satului este un act 
instinctiv. Mărturie stau eforturile de a crea o expoziție a 
școlii, care prezintă atât un scurt istoric al familiei, cât și 
documente și certificate ale altor personalități marcante 
izvorene. Tot aici există un spațiu amenajat pentru 
expunerea de obiecte tradiționale, porturi, unelte, 
decorațiuni, toate fiind donații din partea comunității. 
De asemenea, sunt de apreciat inițiativele bibliotecii 
locale de a organiza activități care să îi lege pe elevi de 
moștenirea lor culturală.
1. Ernest Bernea, „Civilizația română sătească”, Editura Vremea, 
București, 2006, p. 157.
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Fig. 02. Imagini din micul muzeu amenajat al satului Izvoru: fotografii vechi, costume, obiecte locale, etc. Foto: autor stud.arh. Cătălina 
Hotin. Images from the small museum of the Izvoru village: old photographs, costumes, local objects, etc. Photo: the author, stud.arch. 
Cătălina Hotin. 

1944



CSAV Journal  2 0 2 1     
  160

Other important steps were taken by non-profit 
organizations, in renovating the old servants’ dining 
hall on the domain with the help of volunteers and 
local contributors. In addition, events meant for the 
community, including film screenings, educational 
workshops and exhibitions, were organised in the 
basement of the small manor. By involving the villagers 
in these programs, the younger generations are given the 
opportunity to branch out into creative fields and to 
acquire a deeper understanding of the values transmitted 
from one generation to another.

According to the National Plan for Recovery and 
Resilience 2020, by safeguarding the patrimony and by 
making efforts to protect it, a key resource in the life of 
the local community is strengthened. At the same time, 
sustainable development requires information provision 
strategies and expanded accessibility to the new points of 
interest, so as to respond to the increased attractiveness 
of the rural settlement2.

The exploitation of the potential of the architectural and 
natural heritage leads to a new economic development 
of rural settlements. Its impact is achieved by creating 
new jobs and attracting investors and beneficiaries of 
the services provided by community members, actions 
that will also positively influence the quality of life and 
the housing standards  of the community. In a longer 
perspective, the interaction of local people with heritage, 
which is thus given new life, will promote a new vision 
that will be conveyed to the younger generations3.

Starting from these aspirations, the aim was to develop an 
intervention project that would respond to these needs 

2. National Plan for Recovery and Resilience 2020, p.124.
3. Ibidem.

Alte demersuri importante au fost realizate de organizații 
non-profit, în vechea cantină de pe domeniu, pentru 
care au fost începute lucrări de amenajare, la care au 
contribuit atât voluntari, cât și localnici. De asemenea, 
evenimente dedicate comunității au fost organizate și în 
subsolul conacului mic, printre care proiecții de filme, 
ateliere educative și expoziții. Prin implicarea sătenilor 
în aceste programe, li se oferă oportunități de dezvoltare 
în domenii creative a generațiilor tinere, dar și de 
aprofundare a valorilor cultivate de la o generație la alta.

Conform Planului Național de Redresare și Reziliență 
2020, prin salvgardarea patrimoniului și eforturile de 
protecție a acestuia, se consolidează o resursă suport 
în viața comunității locale. În același timp, pentru o 
dezvoltare durabilă, sunt necesare măsuri de informare și 
creștere a accesibilității către noile puncte de interes, astfel 
încât să răspundă la creșterea gradului de atractivitate a 
localității rurale2.

Valorificarea potențialului patrimoniului arhitectural 
și natural conduce la o nouă dezvoltare economică 
a localităților rurale. Impactul acesteia se realizează 
prin înființarea de noi locuri de muncă, atragerea de 
investitori și beneficiari de servicii prestate de membrii 
comunității, acțiuni care totodată vor influența pozitiv 
calitatea vieții și standardele de locuire ale comunității. 
Mergând mai departe, interacțiunea localnicilor cu 
patrimoniul și, așadar, însuflețirea acestuia va promova 
o nouă viziune care va fi transmisă generațiilor tinere 3. 

Pornind de la aceste directive, s-a urmărit elaborarea 
unui proiect de intervenție care să răspundă la aceste 
nevoi, oferind comunității rurale spații nu doar necesare, 
ci și cu care să poată interacționa pozitiv. Important este 
2. Planul Național de Redresare și Reziliență 2020, p. 124.
3. Ibidem, p. 123.
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by providing the rural community with the necessary 
spaces, that would also enable positive interactions. It is 
important for these resources to facilitate the creation of 
new relationships, both between individuals and with 
the built heritage. By means of this project, the locals can 
rediscover the values that have always been close to them, 
but which may have begun to be forgotten.

The ultimate goal is therefore  a connection between 
the past and the present, a negotiation of the traditional 
and the contemporary, through which the evolution of 
the village will be restored. This evolution will not be 
influenced by external pressure, but by local values and 
needs, used as means of filtering and supporting the 
unique traditional identity.

The proposal – revitalization scenarios
The Perticari - Davila estate is composed of the historical 
park – designed in 1904 by the landscape architect 
Édouard Redont – and the two manors (henceforth 
referred to as “the small manor” and the “large manor”), 
which are at different states of degradation. The large 
manor, built at the beginning of the 20th century, 
is currently in an advanced state of degradation, on 
account of the partially missing roof and of improper 
intervention practices during the communist period. 
The small manor, erected at the end of the 19th century, 
is in an even more advanced state of decay. In 2016, 
work on its safeguarding began with the installation of 
a protective roof, sponsored or carried out by a non-
governmental foundation.

The whole ensemble fits into the typology of ferme 
ornée. Although it has lost many of its original qualities, 
it is clear that the estate represents an important part of 
the locals’ identity, even  in the case of the young post-
communist generations.

ca aceste resurse să faciliteze crearea de noi relații, atât 
cu patrimoniul construit, cât și interumane. Cu acest 
prilej, localnicii pot redescoperi valorile care le-au fost 
dintotdeauna la îndemână, dar care poate începuseră să 
fie date uitării.

Scopul final este, așadar, această conexiune între trecut și 
prezent, o negociere a tradiționalului și contemporanului, 
prin care se va restabili evoluția satului. Această evoluție 
nu va fi influențată de deprinderile presiunilor externe, ci 
de valorile și nevoile locale folosite ca mijloace de filtrare 
și susținere a unicității tradiționale. 

Propunerea – scenarii de revitalizare
Moșia Perticari – Davila este compusă din parcul istoric 
– elaborat în anul 1904 de arhitectul peisagist Édouard 
Redont –  și cele două conace (denumite în continuare 
„conacul mic” și „conacul mare”) aflate în diferite stări 
de degradare. Conacul mare a fost construit la începutul 
secolului XX, iar în prezent este într-o stare avansată 
de degradare, din cauza lipsei parțiale a acoperișului 
și a practicilor necorespunzătoare de intervenție din 
perioada comunistă. Conacul mic, ridicat la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, este într-o stare și mai avansată de 
degradare. În anul 2016, printr-o fundație non-profit 
s-au început lucrările de punere în siguranță a acestuia 
prin instalarea unui acoperiș de protecție. 

Întregul ansamblu se încadrează în tipologia de ferme 
ornée. Cu toate că ansamblul a pierdut mult din calitățile 
sale inițiale, este clar faptul că moșia reprezintă pentru 
localnici o parte importantă din identitatea lor, chiar și 
pentru generațiile tinere post-comuniste. 
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In the immediate vicinity of the site there are functions of 
major importance in the village, such as the city hall, the 
police station, the school, the library and especially the 
church. All these functions revolve around the estate and 
relate directly to it in various ways, but the connection 
must be restored by the resurrection and modernization 
of the place. The commune library keeps the few 
remaining archives about the estate, and the memory of 
the Perticari-Davila family is still preserved with the help 
of school projects and exhibitions. The church, placed 
adjacent to the site, has a very high potential to be the 
intermediary between the community and the newly 
proposed functions.

The main direction is the introduction of new programs 
on the estate, programs that target both locals and 
urban visitors, raising interest both in the area and in 
the heritage rehabilitation movement in the south and 
south-west of the country. To achieve these goals, the 
areas open to visitors and the areas for locals are separate, 
but nonetheless interdependent. Thus, the large manor 
and the new therapy center are intended for guests, and 
the small manor for the villagers.

The large manor will provide guest accommodation. 
This decision has a double motivation. On the one hand, 
visitors will understand how life unfolded within a 
noble estate, and on the other hand, this usage can make 
an important contribution to the local economy. The 
building will thus be given a contemporary function, 
which will maintain it in use and therefore well preserved 
and will facilitate obtaining the necessary funds for the 
maintenance of the entire ensemble. 

The newly built therapy center, closer to the heart of 
the park, includes, in addition to the treatment rooms, 
sports facilities, a conference room and facilities for 
the processing of medicinal plants. The transition from 

În imediata vecinătate a sitului se remarcă funcțiuni de 
importanță majoră în sat, cum ar fi primăria, secția de 
poliție, școala, biblioteca si mai ales biserica. Toate aceste 
funcțiuni gravitează în jurul moșiei și se raportează 
direct la ea in diverse moduri, însă conexiunea trebuie 
reîntărită prin resurecția și modernizarea locului. 
Biblioteca comunei păstrează puținele arhive rămase 
despre moșie, iar prin intermediul școlii se păstrează 
încă amintirea vie a familiei Perticari-Davila sub formă 
de proiecte și expoziții. Biserica, plasată adiacent sitului, 
are un potențial foarte mare de a fi factorul intermediar 
dintre comunitate și noile funcțiuni propuse pe sit. 

Direcția principală a proiectului are în vedere 
introducerea pe moșie a unor noi programe, care îi au 
ca public țintă atât pe localnici, cât și pe vizitatorii din 
spațiul urban, ridicând interesul asupra zonei și asupra 
mișcării de reabilitare a construcțiilor de patrimoniu 
din zona de sud și sud-vest a țării. Pentru a atinge 
aceste scopuri, zonele deschise vizitatorilor și zonele 
destinate localnicilor sunt separate, dar se află în relație 
de codependență. Astfel, conacul mare și noua clădire 
pentru tratament sunt destinate vizitatorilor, iar conacul 
mic localnicilor.

Conacul mare va primi funcțiunea de cazare. Această 
decizie are o dublă motivație. Pe de o parte, vizitatorii vor 
înțelege  cum se desfășura viața în cadrul unui domeniu 
nobiliar, iar pe de alta, o astfel de funcțiune poate aduce 
o importantă contribuție economică. Clădirea nu doar 
va primi o funcțiune actuală, care să o mențină în uz și 
deci bine păstrată, ci va facilita și obținerea fondurilor 
necesare pentru întreținerea întregului ansamblu. 

Centrul de terapie nou construit mai aproape de inima 
parcului include, pe lângă sălile de tratament, spații 
destinate sportului, o sală de conferințe și spații de 
procesare a plantelor terapeutice. Tranziția de la această 
clădire spre conacul mare se realizează printr-un spațiu 
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this building to the large manor will be made through 
an outdoor exhibition space that will inform the guests  
about the history of the place.

The proposed community center will be in direct 
connection with the church, with the staff  and users of 
the two buildings being able to support each other in the 
organisation of philanthropic events, of recreation and 
education programs for the local students and children, 
supported by a vast library, and in the management of 
multimedia spaces that will broaden access to technology. 
Moreover, the restaurant of this building can be used by 
the church to celebrate various religious holidays and to 
support people in need of a hot meal at other times. In 
other words, it becomes a space where the community 
help themselves.

For Elena Davila-Perticari, caring for the children 
of Izvoru was a priority, as she carried out many 
philanthropic actions dedicated to them and to the 
community. Therefore, the location of the community 
center in proximity to the small manor – in which she 
lived during the second part of her life – would not 
only bring a necessary function to the area, but would 
also honor the memory of her character. Moreover, it 
is a priority that new generations are educated about 
heritage and learn to regard it with care and respect. The 
fact that students will be brought into contact with the 
estate has the potential to create future generations of 
people who appreciate and care for it properly.

The term ferme ornée is explained by Andrew Jackson 
Downing in his book “Landscape Gardening” as a 
model that combines the beauty of the garden with the 
usefulness of the farm4. In this spirit, the park is enriched 
both with the “agricultural” area (where medicinal plants, 
flowers and fruit trees are grown) and with relaxation 
areas and walkways – a playground for children, a mini-
amphitheater, a recreation pond and public spaces with 
sitting areas. 

4. Andrew Jackson Downing, “Landscape Gardening”, John Wiley 
& Sons Publishing House, New York, 1921, p. 75. 

expozițional de tip instalație în aer liber, care va informa 
vizitatorii despre istoria locului. 

Propunerea centrului comunitar se află în directă 
conexiune cu biserica, ele putându-și oferi sprijin 
reciproc, organizând evenimente filantropice, oferind 
programe de  recreere  și  educație a elevilor școlii 
gimnaziale și copiilor din comună printr-o bibliotecă 
vastă și deschizând viziunea către tehnologie prin spații 
de tip multi-media. Mai mult, restaurantul din acest corp 
poate fi utilizat de către biserică la celebrarea diverselor 
sărbători religioase, iar în rest aceasta vine în sprijinul 
persoanelor nevoiașe sau a copiilor care au nevoie de o 
masă caldă. Cu alte cuvinte, acesta devine un spațiu în 
care comunitatea se ajută pe sine.

Pentru Elena Davila-Perticari, grija pentru copiii din satul 
Izvoru a reprezentat o prioritate, aceasta desfășurând 
multe acțiuni filantropice pentru aceștia și pentru 
comunitate. Astfel, amplasarea centrului comunitar în 
relație cu conacul mic –  în care aceasta a locuit în a doua 
parte a vieții – nu doar ar aduce o funcțiune necesară în 
zonă, ci ar și onora memoria acestui personaj. Mai mult, 
este prioritar ca noile generații să fie educate în privința 
patrimoniului și să învețe să îl privească cu grijă și respect. 
Faptul că elevii vor fi aduși în contact cu domeniul are 
potențialul de a crea viitoare generații de oameni care să 
îl aprecieze și să îl îngrijească corespunzător.

Termenul de ferme ornée este explicat de Andrew Jackson 
Downing în cartea sa, „Landscape Gardening”,  ca fiind 
un model care îmbină frumusețea peisajului grădinii cu 
utilitatea fermei4. În acest spirit, parcul este îmbogățit 
atât cu zona „agricolă” (unde sunt cultivate plante 
medicinale, flori și pomi fructiferi), cât și cu zone de 
relaxare și promenadă – un loc de joacă pentru copii, un 
mini-amfiteatru, un iaz de agrement, spații publice cu 
gradene. 

4. Andrew Jackson Downing, „Landscape Gardening”, Editura John 
Wiley & Sons, New York, 1921, p. 75.
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Fig. 03. Planul original de amenajare peisageră, autor arh. E. Redont, 12 februarie 1904. Sursa:S.J.A.N. Argeș, fondul familiei Perticari-  
                Davila, pachet V/28. The original landscape design plan, author arch.E. Redont, 12th of February 1904. Source: S.J.A.N. Argeș, 
                the Perticari-Davila fund, package no. V/28. 
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Fig. 04. Planul unei ferme ornate. Legendă: a) poteci șerpuite, b) acces 
din drum public, c) conac, d) hambare, e) grădină de zarzavat, f ) livadă. 
Sursa: Andrew Jackson Downing, Landscape Gardening, Editura John 
Wiley & Sons, New York, 1921, fig.15, p.75. The plan of a „ferme ornée”. 
Legend: a) sinuous alleys, b) acces form public road, c) manor, d)barns, 
e)vegetable garden,  f ) orchard. Source: Andrew Jackson Downing, 
Landscape Gardening, John Wiley & Sons Publishing House, New 
York, 1921, fig.15, page 75. 

Fig. 05. Exemplu de plan după amenajarea peisageră. Legendă: b) 
potecă, c) conac, d) văi împădurite, e) linii ale direcțiilor de privire, f ) 
grajduri, g) hambar, h) grădină de zarzavat, i) livadă, k) teren agricol. 
Sursa: Andrew Jackson Downing, op.cit., fig.12, p.69. Example of  
plan after the landscape design. Legend: b) alley, c) manor, d) wooded 
valleys, e) lines of view directions, f ) barn, g)vegetable garden, i) 
orchard, k) infield. Source: Andrew Jackson Downing, op.cit., fig.12, 
page 69.
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Fig. 06. Planșe din proiectul de diplomă, autor stud.arh. Cătălina Hotin, iulie 2021.  
                Images belonging to the diploma project, author Cătălina Hotin, July 2021.
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Fig. 07. Planșe din proiectul de diplomă, autor stud.arh. Cătălina Hotin, iulie 2021.  
                Images belonging to the diploma project, author Cătălina Hotin, July 2021.
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Conclusions
Local communities are likely to exert the greatest 
influence on the built heritage. It was therefore 
concluded that the locals’ perception of the historical 
ensemble was of utmost importance, and that it was 
desirable to restore the balance between the estate and 
the community through programs corresponding to the 
needs and resources of the latter. Therefore, in the case of 
the intervention in Izvoru, the aim was to combine the 
memory of the Perticari – Davila family, thus honoring 
the history of the settlement, with the current potential 
for the development of the commune, based on the need 
to escape from the city.

The decision to establish a phytotherapy center  reflects 
the wish to use both the memory of the community 
regarding the local hospital and the local agronomic 
expertise. Together with the guest accommodation, the 
therapy center will create employment opportunities, 
thus supporting the local economy. In a longer 
perspective, there is a need to achieve the affective 
involvement of the locals. Therefore, the community 
center program was chosen in memory of Elena Perticari 
since it combines spaces for education with areas for 
meeting and socialising and helps solidify relationships 
between community members who belong to different 
age categories and who have different life experiences.

This project is just one example of such an revitalisation 
approach. What is important to remember and integrate 
in future ones is that it is not only the architectural 
proposal or the economic development programs that 
contribute to the revitalization of a site, a settlement, or 
a geographical area. In any intervention of this kind, the 
most important step remains the involvement of local 
communities, not only in an economic sense, but also at a 

Concluzii
Comunitățile locale au probabil cea mai mare influență 
asupra patrimoniului construit. S-a ajuns, prin urmare,  
la concluzia că trebuie acordată atenție în mod prioritar 
percepției localnicilor asupra ansamblului istoric, 
fiind de dorit restabilirea echilibrului dintre moșie și 
comunitate prin programe corespunzătoare resurselor 
și nevoilor celei din urmă. Așadar, în cazul intervenției 
din Izvoru, s-a dorit să se îmbine atât memoria familiei 
Perticari – Davila, onorând astfel istoria localității, cât 
și potențialul actual de dezvoltare a comunei bazat pe 
nevoia de evadare din oraș. 

Din dorința de a utiliza atât memoria comunității, legată 
de spitalul din localitate, cât și expertiza agronomică 
locală, s-a ales programul de centru de fitoterapie. 
Împreună cu spațiile de cazare, acesta oferă noi locuri de 
muncă destinate populației active, susținând în primă 
fază economia locală. Mergând mai departe, este nevoie 
să se facă apel la implicarea afectivă a localnicilor. În 
memoria Elenei Perticari a fost ales, așadar, programul 
de centru comunitar, care îmbină spații pentru educație 
cu zone de întâlnire și socializare, contribuind astfel la 
solidificarea relațiilor dintre membri ai comunității care 
aparțin de categorii diferite de vârstă și au experiențe 
diferite de viață. 

Proiectul de față reprezintă un singur exemplu de astfel 
de demers. Ce rămâne important de reținut și integrat 
este faptul că nu doar propunerea de arhitectură sau 
programele de dezvoltare economică sunt cele care 
contribuie la revitalizarea unui sit, a unei localități, a unei 
zone geografice. În orice intervenție de acest gen, pasul 
cel mai important rămâne implicarea comunităților, nu 
doar în sens economic, ci la nivel psihosocial. Localnicii 
trebuie să își însușească aceste locuri, creând propriile 
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amintiri legate de acestea și identificându-se cu ele la 
nivel afectiv. 

Dacă se obține acest lucru, rezultatele pe termen lung 
vor fi neîndoielnic pozitive, iar generațiile viitoare se 
vor putea bucura de beneficiile acestora. Cunoscând 
rădăcinile unor locuri și însuflețindu-le prin metode 
contemporane, acestea pot căpăta o nouă viață și pot 
păstra în cuprinsul lor valorile mai multor epoci, mai 
multor generații de utilizatori.

psychosocial level. Locals must appropriate these places, 
creating their own memories of them and identifying 
with them on an affective level.

If this is achieved, the long-term results will be 
undoubtedly positive, and future generations will 
be able to reap the benefits. Special places whose 
roots are known and which are invigorated  through 
contemporary methods can gain a new life and preserve 
within their boundaries the values of several ages and 
several generations of users.

Fig. 08. Planul propus de amenajare urbanistică și peisageră, planșă din proiectul de diplomă, autor stud.arh. Cătălina Hotin, iulie 2021.  
               The proposed urban and landscape design plan, drawing belonging to the diploma project, author stud.arch. Cătălina Hotin, July 2021.
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