
ALBA COUNTY COUNCIL is the county public authority of Alba County, Centre 

Region, Romania, performing public services of county interest and having 

responsibilities in the fields on socio-economic development, infrastructure, 

environmental protection, tourism, heritage conservation, health, culture, 

education and sport.  

ALBA COUNTY COUNCIL has on its agenda of priorities the professional 

integration of young people, facilitating contacts between actors in the field of 

vocational training and economic agents, organizing events for young people (e.g. workshops on 

filling in the documents to access a job, professional orientation fairs, visits to local economic 

agents), implementing projects in partnership on relevant topics (e.g. Youth Guarantee Scheme),  

developing partnerships with NGO's and initiative groups representing youth regarding activities of 

civic learning, training and personal development, volunteering, entrepreneurship, art, culture. 

In 2013, Alba County Council initiated the establishment of the Professional German School of Alba 

Iulia, functioning within the Technical College "Alexandru Domsa" Alba Iulia. The Professional 

German School of Alba Iulia is the result of a partnership between local public authorities, local 

economic agents and schools, offering professional education for technical occupations to the 

students and aiming to improve the graduates’ integration on the labour market. 

Contact  
Accessing and Coordinating Projects Service 
Tel. 0040 258 813 380, 0040 258 812 304 
E-mail: programe@cjalba.ro 
Website: www.cjalba.ro  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA este autoritatea publică județeană a județului 

Alba, Regiunea Centru, România, care desfășoară activități publice de interes 

județean și are responsabilități în domeniile dezvoltării socio-economice, 

infrastructurii, protecției mediului, turismului, conservării patrimoniului, 

sănătății, culturii, educației și sportului. 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA are pe agenda sa de priorități integrarea 

profesională a tinerilor, facilitarea contactelor între actorii din domeniul 

formării profesionale și agenții economici, organizarea de evenimente pentru tineri (ex. ateliere de 

lucru cu privire la completarea documentelor necesare pentru obţinerea unui loc de muncă, târguri 

de orientare profesională, vizite la agenții economici locali), implementarea de proiecte în 

parteneriat pe teme relevante (ex. Schema de Garantare a Tinerilor), dezvoltarea de parteneriate cu 

ONG-urile și grupurile de inițiativă ale tinerilor privind activități de învățare civică, formare și 

dezvoltare personală, voluntariat, antreprenoriat, artă, cultură. 

În anul 2013, Consiliul Județean Alba a inițiat înființarea Școlii Profesionale Germane din Alba Iulia, 

care funcționează în cadrul Colegiului Tehnic "Alexandru Domşa" Alba Iulia. Școala Profesională 

Germană din Alba Iulia este rezultatul unui parteneriat între autorități publice locale, agenți 

economici locali și școli, oferind elevilor pregătire profesională pentru meserii tehnice și având ca 

scop îmbunătățirea integrării absolvenților pe piața forței de muncă. 

Date de contact  
Serviciul Accesare şi Coordonare Proiecte 
Tel. 0040 258 813 380, 0040 258 812 304 
E-mail: programe@cjalba.ro 
Website: www.cjalba.ro  
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