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GRĂDINILE FAMILIALE - UN CAPITAL RURAL VIABIL  
 

Indiferent de nivelul de dezvoltare al societății, pământul este principalul mijloc de producţie din 

agricultură, având ca rol esenţial asigurarea alimentaţiei. Chiar dacă în Europa grădinile familiale sunt 

mai curând o relicvă a agriculturii țărănești, pentru România acestea sunt o prezență firească a ruralului 

contemporan. Ele reprezintă, pentru spațiul rural, o valoare morală și economică intrinsecă, de asigurare a 

securității alimentare a unui procent ridicat din populația rurală, iar unele, puține la număr, cuprind chiar 

forme incipiente de capital încorporat, care permite creșterea producției realizate pe aceste mici spații și 

valorificarea, parțială, a surplusului. Dacă la aceste argumente adăugăm realitatea statistică a unui număr 

foarte mare de grădini familiale și diversitatea producției acestora, ajungem la concluzia că ele merită o 

atenție mărită din punct de vedere economic și social.  
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THE KITCHEN GARDENS – A VIABLE RURAL CAPITAL 
 

No matter the development level of society, land is the main means of production in agriculture, 

with the essential role of providing food.  Even though kitchen gardens in Europe are a relic of peasant 

farming, they are a common presence in the contemporary Romanian countryside. They represent an 

intrinsic moral and economic value for the rural area, ensuring the food security for a high percentage of 

the rural population; few of them include early forms of embedded capital, allowing for the increase of 

production on these small areas and the partial capitalization of the surplus. 

If to these arguments we add the statistical reality of a very large number of kitchen gardens and  

the diversity of their production, we can conclude that they deserve increased attention from the economic 

and social point of view. 
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