22 septembrie 2016

INVITAȚIE
Stimată doamnă/Stimate domnule profesor,
Certipro Education vă invită să înscrieți candidați la Campionatul Mondial Microsoft Office
Specialist (MOSWC), ediția 2017, care se va desfășura în SUA, California, orașul Anaheim, în
perioada 30 iulie - 2 august 2017. Competiția este structurată pe șase secțiuni de concurs
pentru următoarele suite de aplicații Microsoft Office: Word 2013, Excel 2013, PowerPoint
2013 și Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016. Premiile oferite de organizatori sunt:




$7.000 pentru locul 1
$3.500 pentru locul 2
$1.500 pentru locul 3

Procedurile de înscriere sunt prezentate în două anexe, atașate prezentei scrisori: Ghidul
competiției și condițiile de participare pentru instituțiile educaționale și universitare din
România (Anexa 1); și Regulile generale ale competiției globale (Anexa 2 în limba engleză).
Așteptăm înscrierile elevilor dumneavoastră și vă mulțumim pentru că apreciați importanța
certificării și validării competențelor IT la un standard unic global.

David Ford,

Director Certipro Education

MOSWC este o competiție prestigioasă menită să ajute tinerii din întreaga lume să-și testeze într-un cadru internațional
competențele digitale de înalt nivel. MOSWC 2016 a atras peste 800.000 de candidați din 52 de țări. Între cei 146 de finaliști
care și-au demonstrat expertiza în utilizarea aplicațiilor Microsoft Office s-au numărat și elevi români.

Certipro Education, este Partener Autorizat Certiport, unic distribuitor în România și Republica Moldova pentru
certificările digitale CERTIPORT, recunoscute internațional. Certipro Education a făcut demersuri pentru ca elevilor care
dețin certificări internaționale de competențe digitale, să le fie recunoscute și echivalate rezultatele obținute la proba D,
din cadrul examenului de bacalaureat susținut în România. OMENCȘ 3682, din 22.04.2016 prevede în acest sens
metodologia de echivalare.

CERTIPORT este leader global în furnizarea de certificări digitale complete pentru orientarea tinerilor în carieră. Certiport
dezvoltă și distribuie programe de testare și certificare, dedicate utilizatorilor de tehnologii din domeniul academic,
corporativ și toate segmentele forței de muncă, din lumea întreagă.

SC Certipro Education SRL
Str. Stejarului nr. 13 302700 Ghiroda, jud. Timiș
CUI: RO31606334, J35/1193/08.05.20013
info@certipro.ro; www.certipro.ro

Anexa 1 – Ghidul competiției și condițiile de participare pentru instituțiile educaționale și
universitare din România, intitulată Competiția Națională MOS 2017, în România
Competiția Națională MOS 2017 este organizată în România de către Certipro Education în parteneriat
cu orice entitate de învățământ în care studiază tineri între 13 și 23 de ani. În România, competiția de
derulează în două faze, ambele fiind preliminare Campionatului Mondial Microsoft Office

Specialist (MOSWC). Cele două faze sunt: faza locală/județeană, după caz1 și faza națională. Faza
locală/județeană se desfășoară în intervalul 15 Septembrie 2016 – 30 Aprilie 2017, în orice entitate de
învățământ interesată, în care studiază tineri între 13 și 23 de ani. Faza națională este organizată de
către Certipro Education, la sfârșitul lunii aprilie 2017 la București. Data și locația exactă vor fi anunțate
în luna martie 2017. Unitățile de învățământ din România interesate, pot înscrie candidații eligibili
pentru următoarele aplicații.







Microsoft Office Specialist WORD 2013
Microsoft Office Specialist EXCEL 2013
Microsoft Office Specialist POWERPOINT 2013
Microsoft Office Specialist WORD 2016
Microsoft Office Specialist EXCEL 2016
Microsoft Office Specialist POWERPOINT 2016

Aplicațiile de concurs pot fi instalate prin intermediul platformei software Console 8, pusă la dispoziție
de Certipro Education, oricărei instituții educaționale din România, interesate să participe la
Campionatul Mondial MOSWC 2017. În vederea organizării fazei locale/județene, orice entitate
educațională trebuie să urmeze pașii de mai jos:
1. Să completeze Formularul de înscriere care atestă decizia de a deveni centru local sau județean
de testare și să transmită în scris confirmarea de participare a instituției către organizatori. Data
limită: 21 noiembrie 2016.
2. Să fie înregistrată Centru Autorizat de Testare Certiport (CATC). Certificările Microsoft Office
Specialist pot fi susținute doar într-un CATC. Înregistrarea se face online, în câteva minute și nu
presupune nici un cost.
3. Să identifice elevii interesați să participe la sesiunile de certificare Microsoft Office Specialist, din
cadrul propriei unități educaționale și/sau din alte instituții din același oraș/județ, care nu sunt
înregistrate CATC.
4. Pentru a participa la campionat, candidații trebuie să promoveze un examen Microsoft la alegere
din următoarele categorii de aplicații: Word, Excel, PowerPoint – Suita 2013 sau Word, Excel,
PowerPoint – Suita 2016.
5. Instituția organizatoare achiziționează vouchere necesare pentru susținerea examenelor
enumerate la Pct. 5 astfel:
- 199 RON (plus TVA)/examen simplu, pentru fiecare aplicație optată și
- 239 (plus TVA)/examen cu re-examinare, pentru fiecare aplicație optată

1

Faza locală/județeană, după caz - reprezintă faza sau fazele pe care un CATC decide singur că dorește să le
organizeze. De pildă, o unitate școlară CATC poate colabora cu unități școlare din aceeași localitate sau din
același județ, care nu doresc să se înregistreze CATC, dar care au elevi interesați de competiție. De asemenea
elevii și studenții ar putea participa la o fază locală/județeană în cadrul unui CATC organizat atât într-o școală
sau liceu, inclusiv într-o universitate, în una sau mai multe sesiuni.
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6. Achiziția voucherelor de examen se face în perioada septembrie – decembrie 2016. Unitatea
educațională poate organiza sesiunile de certificare, oricând de la data achiziției voucherelor până
cel mai târziu 12 aprilie 2017.
7. Organizatorul local este obligat să se asigure că toți candidații înscriși pentru examenele MOS, se
încadrează cumulat în criteriile de eligibilitate pentru participarea la MOSWC 2017, astfel:
a. au o vârstă cuprinsă între 13 și 23 de ani (respectiv nu vor împlini 23 de ani până la data
de 15 iunie 2017);
b. sunt înscriși într-o unitate acreditată de învățământ din România, conform
Regulamentului internațional cuprins în Anexa 2.

NOTĂ: Toate examenele Microsoft Office Specialist se susțin în limba engleză!
Rezultatele examenelor MOS vor fi afișate pe site-ul www.certipro.ro. Primii 30 dintre elevii/studenții,
calificați în ordine descrescătoare punctajului obținut la nivel local/județean, vor fi invitați să participe
la etapa națională MOS2016, care se va desfășura la București în data de 28 aprilie 2017. Dintre cei
30 de candidați la faza națională, cel care se situează cu cel mai bun punctaj va reprezenta România la
MOSWC 2017, Anaheim, California, SUA.
Certipro Education va susține demersul partenerilor educaționali interesați prin următoarele acțiuni:
1. Va oferi suport tehnic, administrativ și logistic pentru derularea eficientă și la termen a
examenelor Microsoft Office din toate instituțiile înregistrate în competiție.
2. Va organiza etapa națională de selecție a candidatului care va reprezenta România la MOSWC
2017, din SUA.
3. Va 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. Va acoperi integral TOATE cheltuielile de participare pentru candidatul care obține cel mai bun
punctaj la etapa națională a MOSWC 2017 pe toată perioada de derulare a MOSWC 2017 din
Anaheim, California, SUA.
5. Va acoperi integral TOATE cheltuielile de participare pentru profesorul însoțitor al candidatului
selecționat să reprezinte România la MOSWC 2017, pe toată perioada de derulare a MOSWC 2017
din Anaheim, California, SUA.
6. Va oferi asistență premergătoare obținerii vizelor și permiselor de călătorie în Statele Unite pentru
candidatul selecționat și profesorul însoțitor, în conformitate cu cerințele ambasadei SUA.
7. Va pune la dispoziția unităților de învățământ toate materialele de promovare și vizibilitate, astfel
încât participarea instituției să fie evidențiată la nivel național și internațional.
8. Va pune la dispoziția candidaților materiale de studiu GRATUITE specifice pentru examenele din
suita 2013. În acest moment, Certipro Education nu poate pune la dispoziție materiale de studiu
GRATUITE pentru suita 2016. Achiziția resurselor de învățare pentru examenele din suita 2016
rămân la latitudinea candidaților.
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Calendarul etapelor de concurs în cadrul MOSWC

Până la 21 Noiembrie 2016
22 septembrie - 30 decembrie 2016

Înscrierea participanților
Achiziționarea voucherelor pentru candidați de către entitatea
educațională organizatoare a fazei locale/județene, după caz.
Transmiterea materialelor de studiu către toți elevii înscriși la
examenele din suita 2013, în funcție de examenul ales de
fiecare elev candidat

22 septembrie 2016 – 12 aprilie 2017

Organizarea sesiunilor de examinare faza locală/județeană,
după caz

14 aprilie - 21 aprilie 2017

Selecția candidaților cu cele mai bune 30 de punctaje la nivel
național pentru participarea la etapa națională a MOSWC

28 aprilie 2017

Organizarea fazei naționale a Campionatului Microsoft Office
Specialist – București și desemnarea participantului care a
obținut cel mai bun punctaj la etapa națională

mai - iunie 2017

Întocmirea documentațiilor pentru obținerea vizei de călătorie
în SUA, organizarea logistică a deplasării, obținerea acreditărilor
oficiale de participare la MOSWC 2017

iulie 2017

Sesiuni intensive de training personalizat pentru candidatul
selectat

29 iulie 2017

Deplasare la Anaheim, California și participarea la MOSWC 2017
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Anexa 2 - Official Competition Rules2
Please read the Official Rules governing this competition before entering. By taking an eligible
Exam, participants agree to be governed by Certiport's 2017 Microsoft Office Specialist World
Championship Official Rules.
Eligibility
Participation in Certiport's 2017 Microsoft Office Specialist World Championship (hereafter referred
to as "Championship") will offer the Championship on both Microsoft Office 2010 and 2013
Productivity Applications.
To participate, a student must submit a passing score on any of the following certification exams:







Microsoft Office Specialist – Word 2013
Microsoft Office Specialist – Excel 2013
Microsoft Office Specialist – PowerPoint 2013
Microsoft Office Specialist – Word 2010
Microsoft Office Specialist – Excel 2010
Microsoft Office Specialist – PowerPoint 2010

(Hereafter, these certification exams will be collectively referred to as "Exam(s)"). All qualifying
Exam(s) must be uploaded into the Certiport exam administration system by an approved Certiport
Authorized Testing Center.
Although the Championship is available worldwide, the rules of participation and dates vary slightly
by country. Final round Championship exams are available in a limited number of languages. Please
visit www.MOSchampionship.com for a complete list of participating countries, worldwide rules,
exam languages supported, and Championship dates. All dates for the Championship begin at 7:00
a.m. Greenwich Mean Time and end at 6:59 a.m. Greenwich Mean Time.
Employees of Microsoft, Inc., Certiport, Inc., the Sponsoring Certiport Authorized Partner, their
affiliates, subsidiaries, parents and related companies and agencies and the immediate family
members of employees are not eligible. All federal, state, local laws and regulations apply. Void where
prohibited or restricted by law. By taking an eligible Exam and entering this Championship, student,
solution provider and distributor participants agree to abide by all terms of these Official Rules.
Participants in the Championship must be students currently enrolled in an approved academic
institution recognized by the state or country in which it operates. To compete in the final round of
the Championship, students must be between the ages of 13 and 22 (as of June 15, 2017). Verification
of student status and student identification is required.
Previous championship competitors are eligible to participate in the 2017 Championship in any exam
EXCEPT for the application they previously competed on. For example, a student who participated in
a prior World Championship competing on MOS 2010 Excel can compete in a Microsoft Word or
PowerPoint track, but can NOT compete in the Microsoft Excel 2013 track in the World Championship.
Entry

2

From http://www.certiport.com/portal/common/htmllibrary/mswwcompetition/rules.html
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Participating competitors may enter the Championship (Qualifying Round) in either of two ways:
1. Register Eligible Exam Immediately Prior to Testing: If the eligible Exam is taken at an ACADEMIC
Certiport Authorized Testing Center, the exam delivery tool will prompt the student to register
his/her score into the Championship immediately prior to taking the exam. If the candidate
chooses to submit his/her score to the Championship, the results of that exam will be
automatically entered into the Championship.
2. Register Eligible Exam(s) Following Testing: Students may also register any eligible Exam(s) after
taking the exam(s) by logging onto their Candidate Home Page atwww.certiport.com, clicking on
the Microsoft Office Specialist World Championship link, and following the registration
instructions. Eligible Exams registered using this tool must be registered during the official
Championship dates of the country in which the eligible Exam(s) was taken. Please
visit www.MOSchampionship.com for a list of dates for various countries. Eligible Exams taken by
students at any COMMERCIAL Certiport Authorized Testing Center may also be registered using
this tool.
There is no limit to the number of times a student may sit for any particular eligible exam as long as
he/she is not in violation of the Certiport exam retake policy. Students who fail to abide by the
Certiport exam retake policy will be disqualified from the Championship.
Each Exam score registered for the Championship during the official date range period (the Qualifying
Round ends June 15th, 2017) receives one entry into the Championship. Standard test-taking terms
and conditions apply.
Qualifying Round – Regional/Country Champion Selection:
Regional/Country Champions will be selected from among all eligible entries received in each country
during the Qualifying Round of the Championship. The Qualifying Round determines the winners of
the Championship in each region or country of the world.
Each sponsoring Partner must be an approved reseller of MOS exams with a Certiport Authorized
Partner ID#. Only one student per partner, per exam category will be eligible to compete in the final
round Championship in Anaheim, California, USA. For example, a partner could bring a regional finalist
for both Microsoft Word 2013 and Microsoft Word 2016. They would not be able to bring more than
one participant for any single exam, such as Microsoft Word 2010.
Students will be representing their sponsoring Certiport Authorized Partner in the final round of the
Championship. In countries where there are multiple partners, each partner may bring up to 6
finalists, one per exam category. Certiport reserves the right to implement a limit of students per
country, if necessary.
Students will only be allowed to participate in the Championship if they are the qualified, designated
representative, sponsored by a specific partner, for a single exam. Additional students will not be
allowed to attend the Championship and/or participate simply for the "experience."
Partners must identify which test categories, and which exam language(s) they will have sponsored
student competitors participating in by January 31, 2017. Any exam languages not requested by this
date will NOT be created.
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Regional/Country Champions will be selected in one of two ways by the sponsoring Certiport
Authorized Partner (Competition Operator) and/or a regional championship in each country*:
1. Top Score Method: Competition Operator reviews the exam results for the country and selects
the student with the top score for Word, the student with the top score for Excel®, and the student
with the top score for PowerPoint® per version. These students represent the partner at the
World Championship Event. Certiport retains the right to review local Competition Operator
selections.
2. Regional/Country Final Method: Competition Operator reviews the championship results for the
country and invites several top students, to compete at a regional or country finals event. The
winners of the regional or country finals event (in Word, Excel® and PowerPoint) represent the
country at the World Championship Event. Certiport retains the right to review Competition
Operator selections.
*Individual partners/countries may have additional published rules. Please contact your specific
partner or refer to your specific regional competition rules for details.
Final Round – Worldwide Champion Selection:
All Regional/Country Champions will be invited to compete in the 2017 Microsoft Office Specialist
World Championship to compete to become:


2017 Worldwide Champion for Microsoft Office on Word (2013 or 2016)



2017 Worldwide Champion for Microsoft Office on Excel® (2013 or 2016)



2017 Worldwide Champion for Microsoft Office on PowerPoint (2013 or 2016)

All Country Champions will be responsible for preparing themselves to compete on Microsoft Office
software suite version 2013 OR 2016 at the 2017 World Championship Event. Certiport and/or
Certiport's partners may provide Country Champions with preparation materials to help facilitate each
student's training on Microsoft Office 2013/2016 software.
Candidates may take qualifying Exams in the Qualifying Round of the Championship in whatever
language is available at that time. However, Regional/Country Champions will be required to test in
one of the available languages listed above at the World Championship Event in Anaheim, California,
USA, regardless of native or first language.
In the event two students at the World Championship Event have the same high exam score on the
Microsoft Office Specialist competition exam, the student who completed the exam in the least
amount of time will be the winner. Decisions of judges are final. Winners will be notified during the
student awards ceremony. Odds of winning will depend on the number of Regional/Country
Champions present at the 2017 Microsoft Office Specialist World Championship Event.
Exam Elements
During the Final Round, contestants will be given a high-resolution copy of a Word document, an Excel
workbook, or a PowerPoint presentation to recreate. Competition participants will receive a printed
set of guidelines containing specifications for the document, workbook, or presentation, and data files
that can be used as building blocks to speed up the recreation of the document, workbook, or
presentation. Students will be allowed up to 50 minutes to recreate the document, workbook, or
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presentation they are provided. To ensure a fair and quality testing experience among all candidates,
the scenario-based exams have undergone the same rigors and standards of test development as
traditional online Microsoft Office certification exams.
General Rules
No substitution/transfer/assignment of prize by any winner is permitted. Reporting and payment of
all federal/state/local or other taxes are responsibility of each winner. All federal/state/local laws
apply.
All materials submitted become the sole property of Certiport, Inc. and will not be returned. False
and/or deceptive entries or similar acts shall render entrants ineligible to continue to participate or
win the Championship.
Except where prohibited, and at the sole discretion of Certiport, student participation in the
Championship constitutes entrant's consent to publication of his/her name, Exam score(s), and
city/state/country location on the Championship website and other Championship publicity without
limitation or compensation. Potential winners may be required to sign and return an Affidavit of
Eligibility/Release of Liability/Prize Acceptance Form within 10 days of attempted notification.
Noncompliance may result in disqualification and selection of an alternate winner. Acceptance of any
prize constitutes permission for Certiport, Inc.
and/or their agencies to use winner's
name/likeness/visage, Exam score(s), and city/state/country location for purposes of advertising and
promotion without further compensation, unless, but only to the extent, prohibited by law.
Championship awards and/or prizes consist of only those items specifically listed on the Championship
website located at www.MOSchampionship.com. Winner may decline to accept a prize, in which case
Certiport, Inc. may select an alternate winner. If necessary due to unavailability, a prize of equal or
greater value will be awarded at the discretion of Certiport, Inc. Return of any prize or prize
notification as undeliverable may result in disqualification and the naming of an alternate winner.
Prizes sent to winners will only be available in the fashion selected by Certiport, Inc.
Regional/Country Champions must be available to travel to and attend the 2017 Microsoft Office
Specialist World Championship on August 7-10, 2017 in Anaheim, California, USA. All travelers must
execute a Release of Liability prior to ticketing and must possess required travel documents (e.g. valid
photo I.D., passport, visa, etc.) prior to trip.
Certiport, Inc. is not responsible for incomplete/lost/late/damaged/illegible/misdirected entries or
incomplete
telephone
calls,
faulty
transmissions,
recordings,
malfunctions,
for
technical/hardware/software failures, lost/unavailable network connections, delivery failure or delay,
or failed/incomplete/garbled/delayed/faulty computer transmission. Certiport, Inc. reserves the
right to cancel/modify the Championship or disqualify entrant if fraud/misconduct/technical failures
destroy the integrity of Championship as determined solely by Certiport, Inc. Any attempt by an
individual to deliberately damage the website or undermine the legitimate operation of the
Championship is a violation of criminal/civil laws and should such attempt be made, Certiport, Inc.
reserves the right to seek damages from any such individual to the fullest extent of the law.
Winners agree to hold Certiport, Inc., and its respective directors/officers/employees/
assigns/agents/independent contractors/affiliates/subsidiaries, harmless against any and all
claims/liability/demands/actions or causes of action/costs/expenses/attorneys' fees arising out of
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participation in the Championship and/or acceptance and use of prize. Winners assume all liability for
any injury/damage/loss caused/claimed to be caused, by participation in or acceptance and use of
prize. Certiport, Inc. is not responsible for any typographical or other error in printing of
offer/administration of Championship/announcement of prizes or for liability for damage to any
computer system resulting from participation in accessing or downloading information in connection
with this Championship.
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