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GRAUR, EMIL ŞT. 
Medic 
N. 22 sep. 1899, Străoanii de Sus, Panciu, Galaţi - m. 1968, 

Craiova 
 
A urmat Şcoala primară în comuna natală 

începând din anul 1906; cursurile Liceului 
Unirea din Focşani, cu bacalaureatul în feb. 
1919; Facultatea de Medicină din Cluj. 
Doctorat în medicină şi chirurgie (19 dec. 
1924). Cursuri de specializare la Institutul de 
Radiologie Halzknecht.  

A funcţionat la Institutul de Radiologie al 
Facultăţii de Medicină din Cluj, ca preparator 
bugetar (1 feb. 1926 - 15 feb. 1929), asistent 
bugetar (până la 31 mai 1931), şef de lucrări onorific (1 mai 1933); 
medic pimar  radiolog la Ambulatorul Policlinic din Cluj (1 apr. - 15 
iun. 1933); medic primar la Policlinica din Cluj (15 iun. - 7 sept. 
1940). A fost detaşat şi apoi transferat la Spitalul Filantropia  din 
Craiova, unde a funcţionat ca medic primar şef de secţie până la 
capătul carierei (9 iun. 1952). 

A participat la Congresul Internaţional de Radiologie (iul. 1931). A 
făcut călătorii de studii la Budapesta şi Viena (nov. 1932). 

A fost unul din exemplele de etică şi competenţă medicală pe 
care le-a avut Craiova, în care a trăit trei decenii din anii de 
maturitate ai vieţii sale. 

La Serviciul de Radiologie din Craiova a introdus tehnica 
modernă în radiodiagnostic şi terapie. 

A susţinut 41 de comunicări la Societatea Ştiinţelor Medicale, 
Societatea de Pediatrie Cluj, Societatea de Ortopedie Cluj, Cercul 
Medico-Farmaceutic Craiova şi USSM, Filiala Craiova. 

A fost distins cu insigna Evidenţiat în munca medico-sanitară 
(1955), Ordinul Muncii clasa a II-a (1956), Titlul de Medic Emerit 
(1964) şI Medalia A XX-a aniversare a eliberării patriei. 

A colaborat la: Clujul Medical, Revista ştiinţelor medicale, 
Mişcarea medicală română, Spitalul,Buletinul Eugenetic şi politic 
Cluj, Revista Sanitară Medicală, Revista de Radiologie, Medicina 
Internă, Buletinul Cercului Medico-Farmaceutic. 
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Opera: Imaginea radiologică a lobului venei Azygoş, 
Consideraţii asupra tratamentului radiologic al fibromioamelor 
uterine... etc. 

 


