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Prezentare generală

 Capitala: Bruxelles;

 Limbi oficiale: franceză, germană şi neerlandeză;

 Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1958;

 Moneda: euro; stat membru al zonei euro de la 

1 ianuarie 1999;

 Spaţiul Schengen: stat membru al spaţiului 

Schengen de la 26 martie 1995;

 Suprafaţa: 30528 km²;

 Populaţie: 11455519 milioane.



Belgia se împarte în 3 regiuni federale:

 Regiunea Valonă – capitala la Namur;

 Regiunea Flamandă/Flandra – capitala la 

Antwerpen/Anvers;

 Regiunea Capitalei Bruxelles.



Regiunile Belgiei

 Regiunile dispun de o autonomie
sporită, în particular în domeniile:

economic, forțǎ de muncă, amenajarea
teritoriului, agricultură, lucrări publice,
locuință, turism, energie, mediu
înconjurător, căi navigabile, ape și păduri.

De asemenea, regiunile dispun de o
autonomie parțială în ceea ce privește
ajutorul social, învățământul (clădiri și
transport școlar) sau patrimoniul.
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Belgia dispune de 3 limbi oficiale:

 neerladeză, franceză şi germană.

o Regiunea de limbă neerlandeză, Flandra, este 
situată în jumătatea de nord a ţării, ocupând 
58% din populaţie.

o Regiunea de limbă franceză, Valonia, este 
situată în jumătatea de sud a ţării, ocupând 32% 
din populaţie.

o Regiunea de limbă germană, Bruxelles, este 
situată în nord-estul ţării, ocupând 10% din 
populaţie.



Steag

 Drapelul naţional al Belgiei este un 
tricolor cu trei benzi verticale, egale, 
de culoare neagră (lângă lance), 
galbenă şi roşie; designul vertical a 
fost inspirat de drapelul Franţei, iar 
culorile sunt culorile Ducatului de 
Brabant.

 Drapelul a fost adoptat la 23 
ianuarie 1831, la scurt timp după ce 
Belgia şi-a câştigat independenţa faţă 
de Regatul Unit al Ţărilor de Jos în 
1830. 



 Belgia ocupă un loc între primele 10 ţări în 
clasamentul comerţului internaţional 
deoarece este situată în centrul unei regiuni 
puternic industrializate având exporturi 
importante.

 Principalele produse de import sunt: 
alimentele, echipamente industriale, produse 
petroliere şi chimice, diamante brute, 
încălţăminte, accesorii şi textile. Principalele 
produse de export sunt: automobilele, 
produse alimentare, oţel, produse petroliere, 
mase plastice, textile şi diamante finisate. 



 Carnavalul din Binche este cea mai faimoasă 

sărbătoare a locului. În fiecare an atrage tot mai mulţi 

vizitatori străini, datorită recunoaşterii sale în 2003 de 

către UNESCO drept capodoperă orală. Această 

manifestaţie folclorică are o lungă tradiţie orală, este un 

rit real, care oferă participanţilor sentimentul de 

unicitate.

 Carnavalul se organizează cu 49 de zile înaintea 

Paştelui. Cu trei săptămâni înaintea carnavalului are loc 

un bal mascat, pentru care participanţii îşi pregătesc 

costume pe teme propuse de un comitet organizator, 

iar la final o comisie de jurizare oferă premii pentru cele 

mai bune costume.



Carnavalul din Binche



Bruxelles va fi prima oprire când vine vorba de 

atracţii turistice. Nimeni nu trebuie să rateze Grand 

Place, piaţa centrală, cu cafenele şi clădiri cu 

încărcătură istorică. Acolo puteţi savura delicioasele 

goffres cu diferite sosuri de ciocolată sau fructe 

deasupra şi o cafea aburindă.  După o plimbare în 

Grand Place, străduţele care intră în piaţă pot fi o 

adevărată delectare. Celebra statuetă Manneken Pis 

şi o mulţime de buticuri cu suveniruri pot ocupa pe 

puţin jumătate din zi. Alte atracţii deosebite sunt 

Parlamentul European, Muzeul de Artă Modernă sau 

Muzeul Dantelei.
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Arta şi cultura



Cultura şi arta

 Viaţa culturală belgiană a avut tendinţa să 
se desfăşoare în fiecare comunitate. 
Regiunea ce corespunde actualei Belgii a 
cunoscut dezvoltarea a numeroase mişcări 
artistice care au avut un impact puternic 
asupra culturii europene.

 În perioada medievală contribuţiile în 
domeniul picturii şi arhitecturii au fost 
foarte importante. Pictura olandeză 
timpurie, pictura flamandă şi barocă 
precum şi numeroase exemple de 
arhitectură romanică, gotică, renascentistă 
şi barocă au reprezentat momente 
importante din istoria artei. 
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