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educaţie şi formare
(7ani)

1990-1993 - Academia de studii economice (ASE) din Bucureşti - finalizează studiile la
facultatea de marketing, fiind licențiat în Negocierea în Relaţiile Economice Internaţionale.
1986-1990 - Universitatea din Chişinău - parcurge 4 ani de studii la facultatea de
economie, specialitatea Analiza economică, revizia şi controlul activității organizaţiilor
bugetare, după care se transferă cu studiile la ASE din Bucureşti.

activitate profesională
(25 ani)

1993-2017 - Inovator, dezvoltator și manager în sisteme economice performante
în domeniul diagnosticului de laborator, propulsate de la etapa no name, cu zero cotă de
piață, la cea de brand, cea mai bine vândută marcă - todylaboratories®:
 producător și exportator de analize medicale la distanţă în sistem angro destinate
exclusiv laboratoarelor, ISO 15189
 producător și exportator de servicii control extern al calității destinate evaluării
competenței laboratoarelor clinice, ISO 17043
 producător și exportator de produse destinate diagnosticului de laborator, ISO 13485
 site specializat pentru exportul și comerțul on-line de produse şi servicii de
diagnostic de laborator - www.todylaboratories.com, ISO 9001

activitate politică
(6 ani)

2012-2016 - Senator în Parlamentul României, membru al Comisiei de Sănătate Publică,
detalii activitate*: http://www.tody.ro/document/Senator-Valeriu-Todirascu-detalii-activitate-parlamentara-2012-2016
 inițiative legislative
: 103
 luări de cuvânt în Senat : 306
 interpelări și întrebări Guvern : 207
 comunicate de presă
: 206
 plângeri penale
: 8
 moțiuni
: 7
* - locul 4 în topul general din Senat și locul 1 de la opoziție:

https://www.facebook.com/VTodirascu/videos/808424529243309/
https://www.facebook.com/VTodirascu/videos/vb.367143860038047/808421769243585/?type=2&theater

http://www.romaniatv.net/topul-celor-mai-harnici-senatori-dupa-numarul-initiativelor-legislative-ce-partide-chiulesc-nemotiv_109432.html
http://psnews.ro/topul-celor-mai-activi-barbati-din-parlamentul-romaniei-social-democratii-si-liberalii-fruntasi-81155/

2015 - inițiază și realizează reformarea profundă a Partidului Noua Republică - primul
partid nefesenist din România - prin elaborarea mecanismelor de acces integru și pe merit
la puterea politică, care transpun exemplar în organizarea internă a partidului separația celor
3 puteri - politică, executivă și jurisdicțională-integritate - și separația celor 3 traiectorii candidat, specialist în politici publice și funcționar:
https://www.facebook.com/valeriu.todirascu/posts/767005203425278
2013 - elaborează mecanismul de politici publice prin care firmele pot concura onest în
cadrul achizițiilor publice, fără a da mită corupților, prin utilizarea instrumentelor statului
de drept de stopare a corupției și risipei din banii publici, respectiv a prevederilor Legii
accesului la informațiile de interes public:
https://www.facebook.com/valeriu.todirascu/posts/513794478746353
2012 - participă la alegerile parlamentare din 9.12.2012 și este ales senator.
2011-2012 - Fondează Partidul Noua Republică și este ales prim-vicepreşedinte.
2010 - depune la Parlament proiectul legislativ nr.3 - stopare abuzuri Ordinul biologilor;
2010 - depune la Parlament proiectul legislativ nr.2 - cota redusă TVA la prevenție;
2010 - depune la Parlament proiectul legislativ nr.1 - reducere costuri diagnostic laborator;
2010 - redepune la Președinție și Guvern un proiect de economisire a 43 mln/EUR anual
în domeniul analizelor de laborator:
http://www.tody.ro/document/2010-05-25-Valeriu-Todirascu-Proiect-economisire-43-mln-eur-domeniul-analizelor-laborator
2006 - depune la Președinție și Guvern un proiect de economisire a 35 mln/EUR anual în
domeniul analizelor de laborator:
http://www.tody.ro/document/2006-04-19-Valeriu-Todirascu-Proiect-economisire-35-mln-eur-domeniul-analizelor-laborator
2006 - depune la Președinție și Guvern un proiect de eliminare a neconformităților de la IGCTI
http://www.tody.ro/document/2006-04-20-Valeriu-Todirascu-Neconformitati-derulare-achizitii-publice-prin-SEAP

2003 - elaborează și pune în practică propriul concept economic de analize la distanta:

http://www.tody.ro/document/2003-Valeriu-Todirascu-Concept-economic-analize-la-distanta

