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Prof. univ., dr. hab.  Piotr HADJI
la 75 de ani

(n. 3 aprilie 1939, s. Cairaclia, r-nul Taraclia)
Fizician-teoretician, domeniul ştiinţifi c: opti-

ca cuantică, coerentă şi nelineară. 
Doctor habilitat în ştiinţe fi zico-matematice 

(1983), profesor universitar (1985).

Profesor în domeniul fi zicii teoretice şi mate-
matice, doctor habilitat în ştiinţe fi zico-matemati-
ce, colaborator ştiinţifi c principal al Institutului de 
Fizică Aplicată (IFA) al Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei (AŞM), distinsul cercetător Piotr Ivan Hadji 
este fondator al unei şcoli ştiinţifi ce în Moldova în 
domeniul Opticii cuantice, coerente şi nelineare, în 
cadrul căreia au fost pregătiţi şi activează 17 doctori 
în ştiinţe. Teza de doctor habilitat a unui fost coleg 
al său se bazează şi constituie o ramifi care a per-
formanţelor acestei şcoli ştiinţifi ce. Profesorul Piotr 
Ivan Hadji este autor a 6 monografi i în domeniul fi -
zicii teoretice, al unui manual didactic şi a mai mult 
de 600 de lucrări ştiinţifi ce, majoritatea covârşitoare 
a cărora a fost publicată în reviste prestigioase de 
specialitate. Una din monografi i ţine de domeniul 
matematicii.

S-a născut la 3 aprilie 1939 în satul Cairaclia, 
raionul Taraclia al Republicii Moldova, într-o fa-
milie de ţărani. A absolvit Facultatea de Fizică şi 
Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău, în 
anul 1962. A susţinut teza de doctor în ştiinţe fi zico-
matematice în cadrul Institutului de Fizică Aplica-
tă (IFA) în anul 1969 şi teza de doctor habilitat în 
ştiinţe fi zico-matematice în anul 1983 în cadrul In-
stitutului de fi zică teoretică „N.N. Bogoliubov” din 
Kiev la Consiliul ştiinţifi c condus de academicianul 
A.S. Davâdov. 

Datorită iniţiativei şi capacităţilor sale excep-
ţionale, Prof. P.I. Hadji a devenit lider în cadrul 
IFA al AŞM al cercetărilor în domeniul opticii 
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cuantice coerente şi nelineare privind fenomenele 
de propagare a luminii în mediile condensate cât 
şi a undelor materiei în condiţiile de condensare 
Bose-Einstein (CBE) a atomilor şi moleculelor în 
capcane. Aria intereselor sale ştiinţifi ce cuprinde 
două direcţii principale: una este legată cu fi zica 
excitonilor, polaritonilor şi biexcitonilor de înaltă 
densitate în semiconductori şi alta cu suprachimia 
ultrarece şi coerentă a atomilor şi moleculelor în 
stare de CBE. 

Cercetările centrate pe prima direcţie s-au sol-
dat cu următoarele rezultate:

1. Au fost deduse condiţiile formării solitonilor 
polaritonici. A fost stabilit faptul că efectul polarito-
nic şi masa mică efectivă a polaritonilor pe ramura 
de jos favorizează şi sunt necesare pentru formarea 
solitonilor polaritonici. 

2. Au fost deduse teoremele suprafeţelor referi-
toare la evoluţia în timp a impulsurilor ultrascurte 
ale radiaţiei laser din momentul pătrunderii lor în 
mediile condensate şi până la formarea solitonilor.

3. A fost determinată structura transversală a fi -
lamentelor de lumină laser ce se propagă în mediile 
condensate nelineare.

4. Au fost determinate frecvenţele proceselor de 
nutaţie în sistemele de excitoni fotoni şi biexcitoni 
coerenţi.

5. A fost elaborată teoria autorefl ecţiei luminii şi 
a formării undei inverse concomitent cu cea directă 
la propagarea luminii în mediile condensate neline-
are.

6. Au fost determinate legităţile transmisiei neli-
neare ale impulsurilor ultrascurte de lumină laser la 
propagarea lor prin peliculele ultrasubţiri.

7. Au fost determinate despicările nivelelor 
energetice şi susceptibilităţile cristalelor în condiţi-
ile rezonanţei optice duble şi spectroscopiei Autler-
Townes de tip pump-probe. 

8. Au fost dezvoltate bazele teoriei undelor de 
suprafaţă la graniţa cristal – vacuum, determinate 
modele rezonatoarelor şi ghidurilor optice şi eviden-
ţiate legităţile propagării impulsurilor optice în ma-
sivele de ghiduri optice de refl ectori şi de cupluri. 

Aceste aspecte ale fi zicii teoretice au un accent 
evident aplicativ şi sunt importante pentru crearea 
bazei teoretice a telecomunicaţiilor.

În cadrul celei de a doua direcţii, Profesorul 
P.I. Hadji a studiat procesele cuantice optice în sis-
temele de atomi şi molecule în starea de CBE. În 
aceste condiţii se formează unde coerente macro-
scopice de atomi şi molecule numite unde ale ma-
teriei. Ele dau naştere la multe fenomene anterior 
necunoscute.  

1. Au fost dezvoltate bazele suprachimiei ultra-
reci coerente şi demonstrat faptul ca reacţiile chimi-
ce în condiţiile menţionate depind în mod esenţial 
nu numai de numărul reagenţilor care iau parte în 
reacţie, ci şi de amplitudinile şi fazele lor. Schimba-
rea fazelor iniţiale ale reagenţilor aduce la diferite 
rezultate ale reacţiilor chimice. 

2. În aceleaşi condiţii procesele de împrăştiere 
Raman a două fascicole de lumină laser aduc la nu-
taţii periodice sau aperiodice sau la repaos (adică 
fără oscilaţii) în dependenţă de amplitudinile şi fa-
zele celor două fascicole. Au fost obţinute soluţiile 
analitice exacte care determină perioadele procese-
lor de nutaţie. 

3. Au fost determinate perioadele proceselor de 
nutaţie în condiţiile de rezonanţă Feshbach dintre 
nivelele energetice a doi atomi iniţiali şi ale mo-
leculei create în urma reacţiei chimice. Rezonanţa 
Feshbach în cazul atomilor şi moleculelor în stare 
de CBE se efectuează  în prezenţa câmpului mag-
netic exterior şi în lipsa procesului de împrăştiere 
Raman discutat mai sus. 

Această activitate atât de intensă şi multilaterală 
a fost şi este posibilă datorită cunoştinţelor profun-
de ale Profesorului P.I. Hadji în domeniul funcţiilor 
speciale. El a introdus trei funcţii noi generalizate ale 
erorilor. Pe baza lor au fost calculate o mulţime de 
noi integrale anterior necunoscute. Rezultatele pur 
matematice ale cercetărilor sale au fost expuse în 
monografi a Funcţia veroiatnosti (Chişinău, 1971). 
În adresa monografi ei sunt referinţe în revistele de 
specialitate. Simbioza fericită a capacităţilor de fi zi-
cian-teoretician şi de matematician în combinaţie cu 
interesul său inepuizabil faţă de ştiinţă şi o capacita-
te extraordinară de muncă a permis Prof. P.I. Hadji 
să obţină rezultate ştiinţifi ce atât de remarcabile. 

În acelaşi timp, generozitatea sufl etească, ataşa-
mentul faţă de tânăra generaţie, accesibilitatea în a 
oferi consultaţii, deschiderea de a colabora şi efec-
tua lucrări comune, l-au propulsat pe Profesorul P.I. 
Hadji pe poziţia de lider al unei şcoli ştiinţifi ce în 
plină desfăşurare. 

Se ştie ce rol important îl joacă seminarele şti-
inţifi ce în viaţa şi activitatea laboratoarelor IFA. În 
cadrul lor se fac comunicări despre lucrările publi-
cate în revistele de specialitate, se examinează cele 
mai importante studii care conţin idei noi, rezultate 
performante şi care determină nivelul ştiinţei în do-
meniul dat. Fără a fi  la curent cu aceste performanţe 
ale ştiinţei universale, fără a le însuşi, a le introdu-
ce în circuitul problemelor studiate în laboratorul 
respectiv este imposibil să excelezi în domeniul 
ştiinţei fundamentale. Fără a lua în consideraţie 
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lucrările de ultimă oră şi a face referinţe la ele, este 
imposibil să publici rezultatele ştiinţifi ce ale labo-
ratorului dat în presa internaţională. Aşa sunt cerin-
ţele în domeniul teoriei excitonilor, polaritonilor şi 
biexcitonilor de înaltă densitate în semiconductori 
pe care este axat laboratorul nostru. Şi noi ne con-
formăm acestor cerinţe. De aici se vede cât de im-
portantă este capacitatea de a face astfel de rapoarte 
la seminare. 

Stăruim asupra acestor amănunte pentru a ară-
ta specifi citatea lucrului nostru, pentru a sublinia 
ce pregătire serioasă este necesară raportorului la 
seminar şi în special pentru a va informa ca Prof. 
P.I. Hadji are capacitatea să discearnă rapid conţi-
nutul multor lucrări şi să prezinte săptămânal, dacă 
e nevoie, rapoarte temeinic fundamentate în cadrul 
seminarelor. Tocmai datorită acestui fapt seminarul 
laboratorului nostru lucrează stabil şi efi cient: nu 
fi ecare din noi poate fi ltra şi sistematiza operativ 
un asemenea val de informaţie ştiinţifi că. Această 
capacitate se datorează cunoştinţelor sale profunde 

în domeniul funcţiilor speciale, ecuaţiilor diferenţiale 
şi calculului integral. Asemenea cunoştinţe sunt ne-
cesare, de exemplu, pentru a determina transparenţa 
unui bloc de suprareţele plane atunci când lumina se 
propagă perpendicular pe suprafaţa planurilor şi când 
distanţa dintre planuri nu-i constantă, ci se schimbă 
asemănător cu succesiunea cifrelor Fibonacci. Ace-
eaşi problemă apare în telecomunicaţii atunci când 
lumina se propagă în lungul unui fascicol de ghiduri 
optice cuplate cu interacţiuni dintre ghiduri care se 
schimbă  asemenea unor succesiuni speciale.

Toate aceste realizari ale Profesorului P.I.Hadji 
vin sa pună în valoare personalitatea sa eminentă şi 
contribuţia consistentă la dezvoltarea fi zicii contem-
porane. Anume astfel de personalităţi contribuie la 
crearea prestigiului şi faimei Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Să-i urăm Profesorului P.I. Hadji multă 
sănătate, noi performanţe în ştiinţă şi să-i pronunţăm 
cu glas tare: Vivat Academia! Vivat Profesores!

Acad. Sveatoslav  Moscalenco
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