CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ
HUNEDOARA
În baza O.M.Î.S nr. 7895 din 18.09.1991, în judeţul Hunedoara, se înființează Centrul Județean de
Asistență Psihopedagogică (CJAPP) începând cu 01.09.1992. Acesta a funcționat în cadrul Casei Corpului
Didactic Deva, pe structura laboratorului de orientare şcolară şi profesională, subordonat Inspectoratului
Şcolar Judeţean Hunedoara (ISJ Hunedoara) și în coordonarea metodologică a Institutului de Ştiinţe ale
Educaţiei.
Din anul 1998, CJAPP devine unitate conexă a învățământului preuniversitar, subordonată din
punct de vedere organizatoric ISJ Hunedoara, asistat metodologic de Ministerul Educației prin Institutul
de Științe ale Educației. În anul 2001 reţeaua CJAPP cuprindea 3 cabinete şcolare: la Colegiul Naţional
„Decebal” Deva, Şcoala Generală nr. 11 Hunedoara, Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara precum
şi 13 Centre de Informare şi Consiliere privind Cariera. În anul 2003 au loc primele titularizări în Centrul
Județean de Asistență Psihopedagogică Hunedoara pentru 15 posturi de profesor psiholog.
Existenţa Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) a fost menţionată
pentru prima dată în Ordinul nr. 5418/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcționare a centrelor județene/al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educațională şi a
regulamentelor-cadru ale instituţiilor din subordine. Acest document reflectă profunde modificări
ierarhice, de structură şi de conţinut care au intervenit în funcţionarea fostelor Centre Județene de
Asistenţă Psihopedagogică.
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) reprezintă o nouă instituţie de
învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea serviciilor educaţionale specifice
acordate copiilor, elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor
accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.
În judeţul Hunedoara, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE Hunedoara)
se înfiinţează în anul 2007 conform deciziei ISJ Hunedoara nr. 6/11.01.2007 și funcţionează în clădirea
Inspectoratului Școlar Județean.
Începând cu 01.09.2010 CJRAE Hunedoara preia personalul din CJAPP și din cele 9 cabinete
logopedice din judeţ.
Din 01.09.2012 rețeaua celor 38 de cabinete de asistenţă psihopedagogică trece la CJRAE
Hunedoara. În anul școlar 2017-2018, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională funcționează
cu 86,5 posturi (personal didactic: 79, personal didactic auxiliar: 6,5, personal nedidactic: 1).
CJRAE Hunedoara coordonează, monitorizează și evaluează activitatea Centrului județean de
asistență psihopedagogică (CJAP) și a cabinetelor de asistență psihopedagogică, a Centrelor și cabinetelor
logopedice interșcolare (CLI) și a serviciului de orientare școlară și profesională (SEOSP):
- Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică este organizat pe următoarele tipuri de servicii:
informare şi documentare, prevenţie şi intervenţie timpurie, informare şi consiliere curriculară,
proiecte - programe - cercetare, orientare pentru carieră, asistenţă socială, suport pentru educaţie
incluzivă, consiliere şi prevenire a delincvenţei juvenile și consiliere parentală.
- rețeaua Cabinetelor de asistență psihopedagogică cuprinde 50 de cabinete asistență
psihopedagogică care deservesc 65 de unități de învățământ din mediul urban și rural. Unitățile de
învățământ din mediul rural cu mai puțin de 800 elevi sau 400 de preșcolari beneficiază de
serviciile de asistență psihopedagogică oferite de cei 5 consilieri școlari din cadrul CJAP.

- rețeaua cabinetelor logopedice interșcolare este formată din 17 profesori logopezi care
deservesc 36 de unități de învățământ cu grupe/clase de învățământ preșcolar/primar.
- Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP), înființat în anul 2012 și
care asigură servicii de evaluare și orientare școlară și profesională a copiilor cu cerințe
educaționale speciale.
CJRAE Hunedoara, instituţie conexă a învăţământului preuniversitar, coordonează, monitorizează
și evaluează, la nivel județean, activitatea Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică (CJAP) și a
cabinetelor de asistență psihopedagogică, a centrelor și cabinetelor logopedice interșcolare precum și a
Serviciului de Orientare Școlară și Profesională (SEOSP).
CJRAE Hunedoara oferă servicii educaţionale specifice pentru preşcolari/ elevi, cadre didactice,
părinţi şi membrii comunităţii, pronind de la nevoile identificate la nivelul beneficiarilor. Prin specialiștii
săi, centrul contribuie la asigurarea unui climat şcolar favorabil şi la armonizarea nevoilor de autorealizare
a fiecărui preşcolar/elev, cu potenţialul propriu şi tendinţele vieţii sociale, pentru a facilita accesul egal la
o educaţie de calitate şi integrarea cu succes pe piaţa muncii.

