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L-am cunoscut pe Generalul Ştefan Guşă încă de la numirea lui în funcŃia de cdt. R.6 
Tancuri din Divizia 6 Tc. H.C.C. – Tg. Mureş. 

Primele impresii care le-a făcut au fost de surprindere întrucât până atunci nu am auzit 
de colt. Din rândul of. tehnici, toŃi credeau că nu o să facă faŃă în special pe timpul 
AplicaŃiilor tactice când se cereau multe cunoştinŃe  (lucru pe hartă) de care dispuneau mai  
mult cei care terminau Academia generală arme    . 

Dar cu  prima aplicaŃie   tactică pe B.Tc. s-a dovedit că acesta era pus la punct în ce 
priveşte lucrul pe hartă şi un general lucrul de Stat major. Au urmat şi alte... cu r. cu M.U. 
unde acesta a obŃinut 

În scurt timp a fost trimis la cursul post Academic şi din cele povestite de către acesta 
cel mai mic tânăr şi cu gradul cel mai mic a absolvit cursul cu I.B. şi cu propuneri de avansare 
în funcŃie. 

Pot să afirm cu toată  tăria că pe primul plan întotdeauna au stat sarcinile de serviciu, 
muncea zi şi noapte, se pregătea pentru fiecare acŃiune în mod amănunŃit şi nu-i scăpa din 
vedere nimic. 

La prima aplicaŃie tactică cu B. de Tc. A scos toată tehnica de luptă după ştatul de 
organizare adică 16 Tc. Deşi aceste aplicaŃii se făceau în perioada aceea cu câte maximum 5 
Tc ... şi restul (Tc. românesc) cu ...  

În ajunul unui Crăciun au sosit în gară 3 vagoane cu muniŃie, era o ceaŃă să o  tai cu 
cuŃitul, pentru a nu avea evenimente neobişnuite toată noaptea a cărat la depozit muniŃia sub 
directa supraveghere a lui. 

Eram prieteni de familie şi împărŃeam atât bucuriile cât şi necazurile, cât a stat în 
garnizoana Turda şi chiar după am Ńinut o strânsă legătura şi ne simpatizam reciproc. 

Cooperam strâns împreună şi luptam pentru prevenirea oricăror evenimente deosebite. 
pot afirma că era născut militar, a fost remarcat de Generalul Milea încă din Şcoala Militară şi 
datorită acestui fapt la numit în funcŃia respectivă ca un experiment şi nu a greşit. 

În afara serviciului, deşi nu pot afirma că avea prea mult timp, era foarte sociabil şi 
într-adevăr era apropiat de subordonaŃi. 

În calitate de Şef al M.St.Major a contribuit la reorganizarea armatei şi la dotarea ei cu 
tehnică performantă. 

În 1989 a avut un rol hotărâtor în conducerea M.Ap.N. luând măsuri de a linişti 
spiritele şi a nu permite o intervenŃie din străinătate. 
Trebuia să ia în proprie-le mâini conducerea Ńării şi să le de-a „demonstranŃilor” de azi cu 
linguriŃa prerogativele „conducerii” , poate azi o duceam mai bine, se evitau atâtea distrugeri 
din partea aşa zişilor „revoluŃionari”. 



A fost o mare nedreptate că a fost schimbat din funcŃie şi cu toate acestea el până în ultimul 
moment al vieŃii a căutat să se achite conştiincios de serviciu. 
 


