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LAUGIER, CHARLES 
Medic 
N. 21 ian. 1875, Cernele, Dolj – m. 16 aug. 1930, Craiova. 
 
A urmat Institutul G. Arnold (1882-1885) şi 

Liceul Carol I din Craiova (1887-1892); 
Facultatea de Medicină din Bucureşti (1892-
1898). Doctor în medicină (1898). 

A fost extern şi intern la catedra de chirurgie 
infantilă a profesorului Râmniceanu şi la 
ospiciul Mărcuţa, medic în Romanaţi (1900), în 
Dolj (1900-1903), în Gorj (1903-1905). Din 1908 
este medic primar al judeţului Dolj, Inspector şi 
Director al Regiunii I Sanitare Oltenia.  

A avut o activitate remarcabilă în domeniul educaţiei sanitare, în 
domeniul igienei prin profilaxia şi combaterea unor mari epidemii de 
cărbune din Gorj, de difterie la Beharca, Dolj, de holeră la Sadova, 
Dolj etc. Metoda sa de combatere a paludismului a fost recunoscută. 
A înfiinţat o şcoală de agenţi sanitari în care a instruit cadre 
medicale. A redactat un regulament al acestei şcoli, adoptat apoi de 
celelalte şcoli din ţară şi a publicat manuale pentru elevi. 

Contribuie la renovarea, construcţia şi dotarea unor unităţi 
sanitare din Oltenia: pavilioane noi la Spitalul Filantropia din Craiova, 
Spitalul din Dăbuleni, Sanatoriul Leamna, Sanatoriul de tuberculoză 
din Geoagiu etc. 

A făcut cercetări în domeniul etnografiei medicale şi a tipărit 
Contribuţiuni la Etnografia medicală a Olteniei (1925) pentru care 
a primit Premiul Botez al Academiei Române (1927). 

A fondat Cercul Medico-Farmaceutic din Craiova în 1902, cu dr. 
D. Vernescu; o filială, la Craiova, în 1915, a Societăţii Prietenii 
Ştiinţei din Bucureşti (fondată de Gh. Ţiţeica); revista Arhivele 
Olteniei în 1922 (cu C.D. Fortunescu şi alţii). A ridicat un bust al dr. 
Ion Augustin în curtea Spitalului Filantropia din Craiova. 

La începutul primului război mondial a fost şef de ambulanţă în 
armată. Pentru combaterea tifosului exantematic din armată a 
înfiinţat şi condus, la Spitalul Socola din Iaşi, un pavilion special. 

Distincţii: Medalia Jubiliară Carol I, Ordinul Coroana României, 
Ordinul Steaua României, Crucea Meritul Sanitar, Răsplata muncii 
pentru construcţiuni şcolare ş.a. 

Liceul sanitar din Craiova îi poartă numele. 
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Opera: Boalele care însoţesc armatele (Craiova, 1915); 
Călăuza sanitarului (Craiova, 1918); Holera în Dolj (Craiova, 
1911); Sănătatea în Dolj (Craiova, 1910). 

 


