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Divizia a IV-a Infanterie `„Gemina” la ceas aniversar1 

Comandor (Rz.) Ștefan POPA  
12 august 2021. Mare sărbătoare pentru 

cetatea clujeană. Aniversarea a 105 ani de 
existență a Diviziei a IV-a Infanterie ”GEMINA”. Cu 
această ocazie, în Piața Avram Iancu a avut loc un 
spectacol triumfal, regal: ceremonial militar și 
religios, alocuțiuni ale diferitelor personalități 
militare și civile clujene; paradă militară; 
survolarea a unei patrule de MIG-21 și a unei 
patrule de elicoptere IAR-330H, aparținând Bazei 
71 Aeriană de pe aerodromul Luna, Câmpia Turzii, 
inaugurarea Muzeului Militar ”Mareșal Constantin 
Prezan”, Filiala Transilvania a Muzeului Militar 
Național ”Regele Ferdinand I”, decernarea de 
ordine și medalii militare și religioase cadrelor 
militare din compunerea comandamentului 
Diviziei a IV-a Infanterie ”GEMINA” din Cluj-
Napoca. 

Divizia a IV-a Infanterie „Gemina” aniversează în acest an, la data de 15 august, împlinirea a 105 
ani de la înființarea Armatei a IV-a (de Nord), ale cărei tradiții de luptă le duce mai departe. Armata a IV-
a (de Nord) s-a înfiinţat în noaptea de 14/15 august 1916 prin Înaltul Decret nr. 2784, semnat de Regele 
Ferdinand I al României. În aceeași noapte, Armatele I, II și IV (de Nord) s-au angajat în operația 
strategică pentru eliberarea Transilvaniei pe întregul front, de-a lungul Carpaților Orientali și 
Meridionali. Constituită în condițiile excepționale ale intrării României în Primul Război Mondial, 
Armata a IV-a (de Nord), structură reprezentativă a Armatei României, a rămas în istoria militară prin 
glorioasele fapte de arme ale militarilor din marile unități care i-au preluat tradițiile de luptă, de-a lungul 
timpului. 

Divizia a IV-a Infanterie „Gemina”, subordonată nemijlocit Statului Major al Forțelor Terestre, 
îndeplinește misiunile de apărare națională, de generare a structurilor operaționale participante în 
teatrele de operații, precum și de sprijinire a autorităților locale în caz de urgențe civile. 

La mulți ani, întregului personal militar și civil care activează în cadrul Diviziei a IV-a Infanterie 
”GEMINA”, în zona sa de responsabilitate. 

La mulți ani! Cer senin 
 

                                                           
1 Confluențe literare, Ediţia nr. 3877 din 12 august 2021 
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