
Drag Părinte,

Școala în care învață copilul tău folosește în acest an 
catalogul electronic școlar NoteInCatalog.

Cum poți avea acces la informațiile introduse în catalog?

1. Trimite SMS cu numele de familie al elevului, fără 

diacritice, la 0799 599 599. SMS-ul trebuie trimis de pe 

numărul de telefon pe care îl ai înregistrat la școală.

2. Dacă respecți cele înscrise la punctul 1 vei primi 

numele de utilizator și o parolă pentru părinte și pentru elev.

3. Utilizează numele de utilizator și parola primite 

pentru a te conecta la aplicația NoteInCatalog.

de pe telefon 
sau tabletă

Ce obții?

de pe
calculator

Instalează din MagazinPlay sau AppStore 
aplicația NoteInCatalog pentru părinți.

Intră pe www.noteincatalog.ro, alege 
județul și instituția de învățământ și 
apasă Continuă. Apoi te autentifici cu 
Userul și Parola primite.

+ Vei fi anunțat imediat ce o notă, 

absență, element de conduită sau mesaj 

sunt completate la profilul copilului tău.

+ Vei primi prin e-mail, la finalul fiecărei 

zile, o centralizare a elementelor 

înregistrate la copilul tău.

+ Vei putea vizualiza oricând toate notele 

sau calificativele, absențele, mediile, 

mesajele, elementele de conduită direct 

în aplicația NoteInCatalog pentru 

Părinți instalată pe telefonul tău.

+ Vei putea vizualiza graficele de 

performanță ale copilului tău la fiecare 

materie.

+ Vei putea accesa oricând platforma 

www.noteincatalog.ro și vei putea 

vizualiza notele sau calificativele, 

absențele, mesajele înregistrate la 

profilul copilului tău.

+ Vei primi prin e-mail la finalul fiecărei 

zile o centralizare a elementelor 

înregistrate la copilul tău.

+ În funcție de opțiunile alese la 

semnarea contractului, vei putea 

activa sau vei avea activată recepția 

săptămânală prin SMS a notelor și a 

numărului de absențe.

Utilizeaza tu parola pentru părinte și transmite copilului tău numele 
de utilizator și parola pentru elev; le poate utiliza dacă are un telefon 
Android sau iPhone în aplicația NoteInCatalog pentru elevi.
Îți recomandăm cu mare căldură să utilizezi NoteInCatalog pe un 
smartphone Android sau iPhone!
Instalează NoteInCatalog pentru părinți din MagazinPlay sau AppStore.

Ai nevoie de sprijin? Scrie-ne la ajutor@noteincatalog.ro


