
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 

 

Post vacant:  

Asistent de Cercetare Stagiar (student la master), 2 posturi 

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi anunţă scoaterea la concurs 

a 2 posturi vacante de asistent de cercetare în cadrul proiectului Bridge Grant 41BG 

din 2016 cu titlul: „Aplicaţii ale tehnologiilor de procesare video in domeniul 

automotive pentru vehicule autonome şi siguranţa circulaţiei” 
 

Postul este pe perioadă determinată. 

 

Candidaţii acceptaţi vor fi angajaţi pe perioada de 12 luni şi vor fi încadraţi cu 

jumătate de normă. 

 

 

Condiţii şi abilităţi solicitate candidatului: 

• diploma de inginer în inginerie electrică, electronică, calculatoare şi 

tehnologia informaţiei, informatică 

• student la master în Iaşi (inginerie electrică, electronică, calculatoare, 

informatică) 

• experienţă în programare în C, C++  Labview, Python, Matlab 

• cunoştinţe despre procesarea semnalelor şi imaginilor 

• să nu fie angajat al Continental Romania 

 

Candidaţii sunt rugaţi să trimită, prin e-mail, CV-ul şi o scrisoare de motivaţie, 

la adresa czet@tuiasi.ro. Termen de depunere a aplicaţiilor: 8.12.2016 – 19.12.2016. 

 

 
  

mailto:czet@tuiasi.ro


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 

 

Job vacancy: 

Assistant researcher (master student), 2 positions 

 

„Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi announce 2 jobs offers as research 

assistant within the project Bridge Grant 41BG from 2016 entitled „Applications of 

video image processing technologies for autonomous vehicles and traffic safety”  

The job is offered for 12 months, half time. 

 

Conditions and abilities: 

- Bachelor studies in engineering (electrical engineering, electronical 

engineering, computer science or informatics) 

- Master  student in Iasi, Romania in the field of electrical engineering, 

electronical engineering, computer science or informatics 

- Experience in programming in one of the following languages: LabView, 

C++, Python, Matlab 

- Knowledge of signal and video processing 

- Is not an employee of Continental Romania 

 

Interested people must send the CV and motivation letter to the email address 

czet@tuiasi.ro. 

 

 

 


