Despre Gen. Ştefan Guşă
General de brigadă (r.) Liviu Chiriliuc

L-am cunoscut pe Generalul Ştefan Guşă în anul 1974 cu ocazia numirii sale în
calitate de Comandant al Regimentului 6 Tancuri, eu deŃinând la acea dată funcŃia de Şef
de Stat Major al Diviziei 6 Tancuri.
De la bun început în relaŃiile de serviciu Gl. Guşă Ştefan a dovedit calităŃi de
comandant deosebite deşi cu puŃină experienŃă în această funcŃie. InteligenŃa, pregătirea
sa generală precum şi spiritul de iniŃiativă l-a ajutat să ia decizii juste şi oportune în
situaŃiile complexe în care un comandant de regiment este pus în exercitarea actului de
comandă.
Deşi pregătirea de specialitate a sa a fost de inginer în arma tancuri şi automobile,
totuşi prin pregătirea suplimentară în urma studierea prevederilor regulamentelor ăi
publicaŃiilor de specialitate privind tactica armei tancuri precum ăi a armelor întrunite a
reunit în scurt timp să devină un bun comandant, bineînŃeles ajutat fiind îndeaproape de
cei care i-au fost subordonaŃi, precum şi de către aceea care i-au fost şefi şi comandaŃi.
Aceste calităŃi au fost cultivate şi îmbunătăŃite o dată cu trecerea timpului şi
dobândirea experienŃei pe măsură ce îndatoririle ce i-au revenit au fost tot mai exigente ăi
mai pretenŃioase.
Dat fiind calităŃile sale precum şi munca depusă cu multă dăruire, viaŃa l-a
promovat rapid în funcŃii de mare răspundere, funcŃii cărora le-a făcut faŃă în bune
condiŃiuni.
În relaŃiile de serviciu precum ăi în cele zilnice, a dovedit mult respect şi
condescendenŃă, a fost apropiat faŃă de subordonaŃi, impunându-le astfel un plus de
respect.
A dovedit permanent o atenŃie deosebită faŃă de familia sa, de asemenea a acordat
respectul cuvenit mamei sale.
Am colaborat în bune condiŃiuni pe măsură ce a promovat în funcŃia de şef de stat
major al Diviziei 6 Tancuri ăi ulterior în cea de comandant al Diviziei 6 Tancuri.
Colaborarea noastră a încetat în anul 1985, dată la care subsemnatul am trecut la
pensie.
Am apreciat şi apreciez pozitiv aportul său adus în decembrie 1989, poate era mai
bine dacă exercita conducerea Armatei din incinta Ministerului Apărării NaŃionale.
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