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EMILIA ZAHAR l A

La 4 septembrie 1979 s-a stins din viaţA EM IT� IA ZAHA R IA, distinsA şi Iubiti profe·
soanl de iatorie şi geografie In tnvAţămlnlul mediu, reputatii cercetlitoare tn domeniul arheo
logie! Moldevei.
După absolvirea studiilor liceale tn oraşul natal, Botoşani, Emllia Zaharia lşl continui
desă�rea studiilor tn cadrul facultlţli de istorie şi geografie a UniversitAtii dlD Iatl, IIUb
Indrumarea profesorilor Orest Tafrall şi Ilie Minea.
S-a consacrat, apoi, cu devotament şi entuziasm, activitliţli pedagogice, timp de peste
trei decenii, obţinlnd rezultate meritorii tn formarea şi pregătirea elevilor sAI, cArora le-a
insuflat dragoste pentru trecutul nostru istoric, clştiglndu-le in acelaşi timp stima fi preţuirea.
Devenită colaboratoare activă a Academiei R. S.R. tn cadrul Comisiei pentru studiul
formArii poporului român şi a limbii române (1960) precum şi a Institutului de Istorie fi
Arheologie ..A. D. Xenopol• din Iaşi, profesoara şi cercetAtoarea Emilia Zaharia a Imbinat
cu competenţi preocupArile pedagogice cu cele consacrate cercetArilor ştiinţifice. I mpreunA
cu soţul său, profesorul emerit Nicolae Zaharia, s-a dedicat In ultimii 30 de ani cercetArii ar
heologice a teritoriului Moldovei şi a Intreprins - tn colaborare cu cercetAtorii al Institutului
de Istorie şi Arheologie din Iaşi - nenumArate recunoaşteri arheologice de teren precum
,1 numeroase sApături de cercetare, dintre care menţionAm pe cele efectuate la Hlincea, Erbl
ceni şi Spinoasa (jud. Iaşi), Ceahlău şi Hangu (jud. Neamţ), Botoşani, HAneştl, Nichiteni
(jud. Botoşani) etc.
Rezultatele activitAtii sale ştiinţifice - desfăşuratli Intotdeauna cu pricepere şi devo
tament - s-au concretizat tn cuprinsul a numeroase studii şi publicaţii care oglindesc preti
oasa contribuţie adusă de regretata Emilia Zaharia la i dentificarea u rmelor de vieţuire umană
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pe terito riul Moldovei, studierea, clasi(icarca şi Incadrarea lor cronologică, In cunoaşterea tre
cutului nostru istoric.
Memoria profesoarel Emilia Zaharia care, prin Intreaga sa viaţă. şi act ivitate a prezentat
mere u un exemplu de dăruire, abnegaţie, competenţă şi devotament, va rAmine mereu vie pilltrată cu recunoştinţă şi duioşie - tn sufletele celor care au avut bucuria de a o cunoaşte.
L ista lucrArilor publicate de proresoara Emilia Zaharia :
1. Şantierul Hlincea laşi, tn .. Studii şi cercetări de istorie veche" ( S .C. I . V . ), IV, 1953,
p. 3 12 - 334 (In calitate de colaboratoare a col e c tivu l u i de cercetare).
2. Şantierul arheologic Hlincea, laşi, 1951, In ..Materiale şi cercetări arheologice",
(M.C.A.), IV, 1 9, p. 233 - 255 (In calitate de colaboratoare a colectivului de cercetare).
3. Cercetdri arheologice in oraşul laşi şi imprejurimi, Iaşi , Ed. Acad. R.P.R., 1965, 56 p.
(tn colaborare cu Mircea Petrescu-D imbovita şi Ni co lae Zaharia).
,
... Un morm in t din epoca m igrati ilor la Erbiceni, In "Arheologia Moldovei• (A.M), 1,
1961 , p. 2 1 1 - 2 1 8 (tn colaborare cu Nicolae Zaharia).
5. Sondajul din n ecropo la de la inceputul epocii m igraJiilor de la Pietri�, tn M.C.A., V I I I,
1962, p. 591 - 598 (tn c olaborare cu Nicolae Zaharia şi Vasile Palade).
6. Sondajul de s alvare din necropola de la Probota, M .C. A . , V I I I, 1 962, p. 599 - 609
(In colaborare cu Nicolae Zaharia).
7. Sondajele de la Spinoasa şi Erbicen i, M.C.A., V I I I, 1 962, p. 35 -46 (In colaborare
cu D an Teodor).
.
8. Sondajul arheologic de la Botoşan i "Dealul Cărăm idăriei"ttlrf . C.A. V I I, 1960, p. 461 466, (In colaborare cu Nicolae . Zaharia şi S. Raţă).
9. Descoperiri arheologice din perioada prefeudală în oraşu l laşi şi imprejurimi, comu·
nicare susţinută la sesiunea de coiPunlcări şt iinţ i fice din laşi, 1963 (in colaborare cu Mircea
Petrescu-Dimbovita şi Nicolae Zaharia).
1 0. Mormintul de incineratie din secolul al 3-lea c.n. din Conteşti (raionul Paşcani, re
giunea Ia şi), 1964.
1 1. Date arheologice ptiflind aşezdrile omtneşti de caracter rural de pe teritoriul Moldovei
comunicare susţinut ă la Sesiunea ştiinţifică a m uzeelor, decembrie 1 965 (In colaborare cu Mir
cea Petrescu-Dimboviţa şi Nicolae Zaharia).
12. La dif(usion g�raphiqu e des etablissements pre et protohistorique de la Moldavit,
tn ,,Actes du V I I-a Congr�s Iill.ţrDation al des Sciences Prehis toriques et Protohistoriques",
Prague, voi. 1, 1970 , p. 1 12 - 114 (tn colabora{e cu Mircea Petrescu-Dimboviţa şi Nicolae
Zaharia).
13. Contribuţii la cunoa,tereci culturii materiale în secolul al V-lea e.n. din Moldova ln
lum in a s dpăturilor de la Botoşani, In A.M., V I, 1 969, p . 168- 178 (in colaborare cu Nicolae
Zaharia).
14. Aşezdri din Moldova. De la paleolitic pină in secolul al X V I II-lea, Bucureşti, Ed .
Acad. R.S.R., 1970, 622 p. + 13 hărţi (in co labo ra re cu Mircea Petrescu-Dimbovita şi Ni.
colae · Zaharia).
"15. Sondajul din aşezarea de la Drăguşen i (La Ocoale, jud. Botoşani), 1 973, p. 152 - 167
Qn colaborare c';l N! �ola � _Zaha ria şi F i la rct Aprotos?aie).
.
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1 6. ContrtbuJu prmmd rezultatele uţ�or cercetdrr arheologice in Cimp.1a Jljlel Supertoart
din judetu l Botoşani, D in trecutul j ude ţul u i Bo toşani", 1, 1 974, p. 135- 155.
,
1 7. Les necropoles du IV-e siecle de Botoşan i - Dealul Cărămiddriei, In Dacia, X IX,
1975, · p. 201 - 236 (in colaborare cu Nicolae Zaharia).

Lucrdri fn m anuscris :
t . Contributii la cunoaşterea culturii materiale din secolul V e.n. fn Moldova. A�ezarea
colab orare cu Nicolae Zaharia).
colaborare cu Nicolae Zaharia).
3. Rezultatele săpăturilor efectu ate in aşezatea şi necropola din sec. I Vi- V e.n. la Boto
- D ealul Cărăm iddr i ei (In col abora re c u Nicolae Zaharia).
ICill
' Î
.

şi necropolele de la Botoşani
Dealul Cărdmidăriei (in
2. N ichiten i . O n ecro po/ă din perioada hunică (in

4. Rezulta/ele sondajulu i din aşezarea din perioada de închegare a &latului feudal moldo- .
rienesc de pe dealul Hudlim ( Botoşani ), (in colaborare cu Nicolae Zaharia şi Angela Paveliuc).
5 . Sondajul arheologic din 1 9 6 0 - 1961 efectuat în n ecropola de inhumaJie de la Probota 
Iaş i (In co lab orare cu Nicolae Zaharia).
6. Sondajul arheolog ic din aşezarea de la Ciurchi - laşi (tn colaborare cu Nicolae

.

Zaharia) .
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Voica Maria PuşcQ�a

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

