CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Nume, Prenume
Data naşterii

VOLOH Larisa
01.03.1971

E-mail(uri) larisa.voloh@parlament.md
Experienţa profesională
2007 - până în prezent Primăria Palanca, Primar al satului Palanca, raionul Ștefan Vodă
Activitate social-politică Președintă a Rețelei Femeilor CALM
Vice-președinte CALM
Perioada 2015 - până în prezent
Președinte GAL „Lunca Nistrului”
Perioada 2018 – până în prezent
Membru CRD Sud
Perioada 2019 - până în prezent
Membru CA Zona Ramsar
Perioada 2018 - până în prezent
Membrul Delegației RM la CALRE
Perioada 2020 – până în prezent
Vice președinte OT PAS Ștefan Vodă
Perioada 2020- până în prezent
Studii postuniversitare
2012-2014 Master în Științe ale Educației
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

-

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Studii universitare
Perioada
Calificarea / diploma
Instituţia de învăţământ
Distincţii de stat

Pregătire psihopedagogică, metodică și managerială;
Utilizarea diverselor resurse de învățare, tehnici de
comunicare, de leadership, de construcție a unei echipe ;
Dezvoltare personală și profesională ;

Universitatea de Stat Tiraspol, Chișinău
1988-1993
Profesor de istorie și etnografie
Universitatea de Stat „Ion Creangă”, Chișinău
Medalia „Meritul civic”

Informaţii suplimentare
(participări la conferințe,
congrese, vizite de studiu)

-

Programul Național de Mentorat pentru Femei Consiliere
"INSPIR-O";
International Republican Institute, Curs "Consolidarea
capacităților politice";
Cursul de instruire "Guvernare locală eficientă și sensibilă la
dimensiunea de gen";
Workshop "Mayors, leaders for change";
Centrul de liderism "Lumea Deschisă", Open World
Program;
Academia de Inovare și Schimbare, Turul de Ascultare
"Vocile Femeilor din Moldova, Vorbiți cu Noi!";
Platforma Națională a Femeilor din Moldova pentru
dezvoltarea antreprenoriatului feminin în Republica
Moldova și abilitarea femeilor;
The GEF Small Grants Programme pentru "Consolidarea
parteneriatului între societatea civilă și administrația publică
locală";
Programul ONU Femeile în politică, Curs de "Comunicare și
discurs Public";
Fondul Național pentru Democrație, proiect "Consolidarea
parteneriatului între societatea civilă și administrația publică
locală pentru o mai bună guvernare și dezvoltare locală".
Certificat de formare "Drepturile omului și responsabilitate
socială"
Certificat de instruire "Protecția copiilor aflați în situație de
risc și copiii separați de părinți"
Certificat de instruire "Protecție Civilă"
Certificat de calificare "Management de guvernare locală".
Certificat “Local Economic Development Planning”

Aptitudini şi competenţe Competențe de comunicare:
personale
- Abilități de comunicare dobândite de-a lungul anilor, în
urma experiențelor acumulate ca profesor și ca mentor în
diverse proiecte;
- Bune abilități de interacțiune cu ceilalți, dobândite prin
activitatea de primar.
Competențe manageriale/organizaționale :
- leadership;
- bune competențe organizaționale, ca urmare a activității
desfășurate;
- bune abilități de formare și conducere a unei echipe;
- capacitate de asumare a deciziilor și reprezentare în cadrul
lucrului în grup.
Competențe dobândite lq locul de muncă :
- Menținerea unor relații de muncă eficace;
- Participarea și implicarea decizională la nivel local și
regional;
- asociativitate;
- Implicarea în procesul de planificare;
- Abordarea proiectelor de dezvoltare cu participare la nivel
local/național.
Limba(i) maternă(e) Limba română
Autoevaluare
Înţelegere
Nivel european (*)
Limba Rusă

Vorbire

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C2

C2

C1

Scriere

Discurs oral Exprimare
scrisă
C1

B2

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

