
 DOINA BERCHINĂ 

A absolvit Facultatea de Filozofie și jurnalism –Universitatea  Bucureşti, cu specializare în Teoria și 
practica presei. 
A urmati cursuri post universitare (echivalent masterat) de  jurnalism, comunicare şi  tehnici 
multimedia.  

 Lucrarea de absolvire la  estetică : Specificul limbajului cinematografic - imagine, decor, 
costum.              

A colaborat încă din studenție la revistele Tomis, Luceafărul, Contemporanul, Cinema.  

Din 1972 a început colaborarea la Radiodifuziunea Română - Programul III.A predat filozofie şi 
economie politică la clasele XI-XII în perioada 1978-1988 ca profesor cu definitivat.  

În toată această perioadă a fost colaborator permanent, după care s-a şi angajat la Radoidifuziunea 
Română, devenită după 1989, Societatea Română de Radiodifuziune.  

        A realizat emisiuni de radio şi televiziune, dintre care cele mai  longevive  au fost :  

„Trecem pe recepție” (15 ani) înainte de ’89 şi „Vorbeşte-mi despre tine (12ani ), după  89.  

La Radio RomâniaTineret a realizat timp de un deceniu  emisiunile : Blue Jeans Magazin,  

Prietena mea Eva, Provocările modei, Blue jeans life stile – Cine eşti, cum trăieşti.  

 La Radio Romania cultural emisiunea Civilizaţia înfăţişării.  

 La Radio România Actualităţi : Femina club, Şcoala nevestelor, Bon ton, Capriciile modei, Caruselul 
iubirii şi tronsonul de prânz  Radio-magazin, Practic pentru viaţa mea la Studio deschis, Semnături 
celebre.  



  Este inițiatoarea manifestării intitulate Magia Modei, la care au fost premiați pentru realizările lor, 
jurnalişti  şi comentatori de modă, vedete de televiziune precum : Anca Alexandrescu, Cristian 
Crisbăşan, Oana Georgescu, Alexia Cinzeacă, Daniela Ivanov, Alin Gălătescu, Mihaela Munteanu, 
Adriana Tudorache, Geanina Corondan, Andreea Esca şi au fost promovați tineri designeri sau 
manageri de Case de Modă, la începutul carierei lor,  

 precum : Adrian Oianu, Catinca Roman, Venera Arapu, Octavian Jurma, Matei Corvin, Liliana Ţuroiu 
Udrea, Ruxandra Lungu, Elis Lăslean, Liza Panait şi alții.  

 O ediție a fost realizată în colaborare cu Unda Popp şi studenții săi.  

 A coordonat la Ministerul Tineretului, timp de mai mulţi ani, programul STIL, dedicat tinerelor 
fete.  

  Este autoarea următoarelor lucrări:  

Civilizația Înfăţişării                          Editura Elitis  

Provocările modei                              Editura Nemira  

Mic dicționar subiectiv de modă       Editura Nemira  

Moda pe înțelesul tuturor                  Editura Paideia  

Parfumuri                                           Editura Cartea de Buzunar  

Modă şi frondă Stiluri şi atituidini   Editura Casa Radio  

Modă și Film  

  In emisiunile sale de la Radio România Tineret, Cultural sau Actualităţi, de la Postul Naţional Public 
de Radio a promovat şi  promovează  permanent, tinerii creatori. În anii ’90 a deschis drumuri noi în 
jurnalistica de gen, a făcut pionierat în zona emisiunilor de modă la televiziune, cu transmisiile de la 
Magia modei şi rubricile „Pentru Dv. Doamnă ” de la Postul Național, sau cele de la 7ABC (una din 
primele televiziuni alternative).  

A contribuit şi contribuie consecvent, la schimbarea mentalităților privind stilul de viață, frumusețea, 
moda, capitalul de imagine al fiecăruia, civilizația înfățişării, rigorile alcătuirii unui stil propriu, 
comportamentele vestimentare, relația modă  – personalitate - atitudine.   Este formator de opinie 
în acest domeniu, cu colaborări la revistele Femeia si Unica sau ziarul România liberă. 

Este membru al UZP( Uniuea ziariștilor profesioniști )  

 Este membru al UCIN (Uniunea Cineaștilor) 
 Ccritic de film, jurnalist comentator de modă și promotor al tinerelor talente are o interesantă 
experiență și în domeniul comunicării, branding și PR specializat pe Fashion.  

     De 15 ani semnează emisiunea RADIOFASHION la postul public național de Radio. 

In cadrul UNAB, ca profesor asociat predă Strategii de imagine și comunicare  în modă, fashion 
branding și fahsion PR. 



 


