
  
 
 
Anexa 1 – Ghidul competiției și condițiile de participare pentru instituțiile educaționale 
preuniversitare din România, intitulată Competiția Națională MOS 2022,  în România 

Competiția Națională MOS 2022 este organizată în România de către Certipro Education, Microsoft și 
Fundația EOS în parteneriat cu orice entitate de învățământ în care studiază tineri între 13 și 22 de ani.  În 
România, competiția  se derulează în două faze, ambele fiind preliminare Campionatului Mondial 
Microsoft Office Specialist (MOSWC). Cele două faze sunt: faza locală și faza națională. Faza locală  se 
desfășoară în intervalul 1 februarie -  6 mai 2022, în orice entitate de învățământ interesată, în care 
studiază tineri între 13 și 22 de ani. Faza națională este organizată de către Certipro Education, la finalul 
lunii mai 2022 la București, la sediul Microsoft România sau online, în funcție de condițiile pandemice 
Covid-19.  

Unitățile de învățământ din România interesate, pot înscrie candidații eligibili pentru următoarele 
categorii de concurs.  

• Microsoft Office Specialist WORD 2019 
• Microsoft Office Specialist EXCEL 2019 
• Microsoft Office Specialist POWERPOINT 2019 

Sistemul de examinare pentru concurs poate fi instalat prin intermediul platformei software Certiport 
Compass (instalată local su prin serviciul Exams from Home), pusă la dispoziție GRATUIT de Certipro 
Education, oricărei instituții educaționale din România, interesate să participe la Campionatul Mondial 
MOSWC 2022.  

În vederea organizării fazei locale, orice entitate educațională trebuie să urmeze pașii de mai jos: 

1. Să identifice candidații interesați să participe la sesiunile de certificare Microsoft Office Specialist, din 
cadrul propriei unități educaționale.    

2. Să completeze Formularul de înscriere separat pentru fiecare candidat în parte. Data limită: 28 
februarie 2022. 

3. Să fie înregistrată ca Centru Autorizat de Testare Certiport (CATC).  Certificările Microsoft Office 
Specialist pot fi susținute doar într-un CATC.  Înregistrarea se face online și este GRATUITĂ.  

4. Pentru a participa la campionat candidații trebuie să promoveze un examen Microsoft Office Specialist 
din următoarele categorii de aplicații: Word 2019, Excel 2019 sau PowerPoint 2019. 

5. Instituția educațională organizatoare achiziționează vouchere necesare pentru susținerea examenelor 
enumerate la Pct. 4 astfel:  

- Examen simplu:    236.81 RON preț total cu TVA inclus 
- Examen cu re-examinare   296.31 RON preț total cu TVA inclus 

Notă: instituția organizatoare are dreptul de a aplica o taxă de supraveghere pentru examene.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAZT5Ss9UREtaNzhIUlJSMUJTQjE2RFMwTzA0TU1YWS4u


6. Unitatea educațională poate organiza sesiunile de certificare, oricând de la data achiziției voucherelor 
până cel mai târziu 6 mai 2022. 

7. Organizatorul local este obligat să se asigure că toți candidații înscriși pentru examenele MOS, se 
încadrează cumulativ în criteriile de eligibilitate pentru participarea la MOSWC 2022, astfel: 

a. au vârsta cuprinsă între 13 și 22 de ani (respectiv nu vor împlini 23 de ani până la data de 15 
iunie 2022);  

b. sunt înscriși într-o unitate acreditată de învățământ din România, conform Regulamentului 
internațional cuprins în Anexa 2. 

8. Elevii care au participat la o ediție anterioară a finalei mondiale din SUA a Campionatului NU mai pot 
să participe la competiție în cadrul aceleiași categorii de concurs. De exemplu, dacă un elev a participat 
în finala globală la categoria Word, acesta nu mai poate să participe la competiție decât la categoriile 
Excel sau PowerPoint.  

NOTĂ: Toate examenele Microsoft Office Specialist se susțin în limba engleză! 

Rezultatele examenelor MOS susținute în cadrul comoncursului vor fi afișate pe site-ul www.certipro.ro. 
Primii 30 dintre elevii/studenții, calificați în ordine descrescătoare punctajului obținut la nivel local, vor fi 
invitați să participe la  etapa națională MOS2022, care se va desfășura la București la sediul Microsoft în 
luna mai 2022 sau online în funcție de restricțiile impuse de pandemia Covid-19. Dintre cei 30 de 
candidați la faza națională, trei candidați vor reprezenta România la MOSWC 2022 din SUA, astfel: 
candidatul cu cel mai bun punctaj la categoria Word, candidatul cu cel mai bun punctaj la categoria Excel 
și candidatul cu cel mai bun punctaj la categoria PowerPoint. 

Certipro Education și Fundația EOS vor susține demersul partenerilor educaționali interesați prin 
următoarele acțiuni: 

1. Vor oferi suport tehnic, administrativ și logistic pentru derularea eficientă și la termen a examenelor 
Microsoft Office din toate instituțiile înregistrate în competiție. 

2. Vor organiza etapa națională de selecție a candidaților care vor reprezenta România la MOSWC 2022, 
din SUA. 

3. Vor acoperi cheltuielile de organizare și logistică, inclusiv contravaloarea examenelor susținute în 
etapa națională de calificare pentru toți candidații care participă la aceste sesiuni. Notă: Certipro 
Education nu va acoperi cheltuielile de deplasare și/sau cazare ale candidaților calificați pentru faza 
națională.  

4. Împreună cu Microsoft Romania, vor acoperi integral TOATE cheltuielile de participare pentru 
candidații (3 elevi/studenți) care obțin cele mai bune punctaje la etapa națională a MOSWC 2022 
pentru categoriile Word, Excel și PowerPoint 2019 pe toată perioada de derulare a MOSWC 2022 din 
Anaheim, SUA. 

5. Va acoperi integral TOATE cheltuielile de participare pentru profesorul însoțitor (1 persoană) al 
candidaților selecționați să reprezinte România la MOSWC 2022, pe toată perioada de derulare a 
MOSWC 2022 în SUA. ATENȚIE! Profesorul care va însoți candidații la competiția din SUA va fi 
coordonatorul elevului/elevei care obține cel mai bun punctaj la competiție (indiferent de categoria 
de examen). Dacă acesta declină invitația de a participa la evenimentul din SUA, invitația va fi extinsă 
profesorului al cărui elev/elevă (dintre cei trei elevi selecționați) a obținut al doilea cel mai bun punctaj 

http://www.certipro.ro/


în competiție. Dacă și acesta declină invitația de a însoți delegația României în SUA, invitația va fi 
extinsă către coordonatorul celui de-al treilea elev calificat la Campionatul Mondial. (Notă: în cazul în 
care primele trei cele mai bune punctaje sunt egale – se va lua în calcul timpul de execuție al 
examenului). În cazul în care nici unul dintre cei trei profesori nu doresc să însoțească delegația 
elevilor în SUA, Certipro Education își rezervă dreptul de a invita un însoțitor de grup la propria alegere 
(prioritatea o vor avea cadrele didactice care s-au implicat în derularea competiției la nivel local).  În 
cazul în care profesorul coordonator al elevului cu cel mai bun punctaj acceptă invitația de a însoți 
grupul de elevi, profesorii coordonatori ai celorlalți doi candidați selectați pentru competiția din SUA 
pot să solicite participarea la evenimentul din SUA cu condiția să acopere (personal, prin școală sau 
prin sponsori) cheltuielile de cazare și masă pe tot timpul șederii lor în SUA. Certipro Education va 
oferi asistență la obținerea vizelor de călătorie în SUA și se va ocupa de procesul oficial de înregistrare.  

6. Vor oferi asistență premergătoare obținerii vizelor și permiselor de călătorie în Statele Unite pentru 
candidații selecționați și profesorii însoțitori, în conformitate cu cerințele ambasadei SUA.  

7. Vor pune la dispoziția unităților de învățământ toate materialele de promovare și vizibilitate, astfel 
încât participarea instituțiilor să fie evidențiată la nivel național și internațional. 

8. Vor pune la dispoziția candidaților materiale de studiu specifice pentru examenele din suita Microsoft 
Office 2019. De asemenea, Certipro Education va pune la dispoziția fiecărui elev înregistrat în 
competiție o licență GRATUITĂ de simulări GMetrix. 

 


