
 
 

 
NOTĂ INFORMATIVĂ (versiune multilingvă) 

RECENSĂMÂNTUL PERMANENT AL POPULAȚIEI ȘI AL LOCUINȚELOR 2021 

În octombrie se lansează noua ediție a Recensământului permanent al populației și al locuințelor, care are 
loc în fiecare an, din octombrie până în decembrie. 

Din 2018 are o frecvență anuală, nu o dată la zece ani, și se desfășoară „prin eșantion”, exclusiv online.  

În 2021, eșantionul va implica 2 milioane și 472,400 de familii din 4,531 de municipalități italiene. 

Recensământul permite cunoașterea principalelor caracteristici structurale și socio-economice ale 
populației care locuiește în mod obișnuit în Italia, la nivel național, regional și local; pentru a le compara cu 
cele din trecut și ale altor țări.  

Datorită integrării datelor colectate de recensământ cu cele din surse administrative, Istat este capabil să 
revină cu informații continue și în timp util, reprezentative pentru întreaga populație, dar și să garanteze o 
limitare puternică a costurilor și o reducere disconfortului asupra familiilor.  

Participarea la recensământ este o obligație legală, iar încălcarea obligației de răspuns implică o sancțiune.  
 
Cum se va desfășura recensământul 
Familiile selectate în fiecare an de către Istat pentru a participa la recensământ se pot implica în două 
sondaje diferite: 

A) „Eșantionul de familii” primesc o scrisoare cu informațiile despre recensământ și cu acreditările 
proprii de acces și vor trebui să completeze chestionarul online individual, accesând site-ul web 
Istat.   
Aceștia pot solicita asistență la numărul gratuit Istat 800.188.802 sau la unul dintre centrele de 
detectare municipale. 

B) Pe de altă parte, familiile care locuiesc în „teritoriile eșantionului”, unde se prevede vizita unui 
inspector municipal, vor fi notificate prin intermediul unui afiș și al unei scrisori fără caracter 
nominativ din recensământ. Aceste familii vor trebui participa exclusiv cu ajutorul inspectorului 
municipal, care va putea să le ofere informații, să completeze împreună chestionarul online sau să 
indice un centru de detectare municipal unde să fie intervievați de un operator. 

 
Ce conține chestionarul? 

- O listă cu membrii familiei, adică toate persoanele care își au reședința obișnuită în locuință, chiar 
dacă sunt absenți la data chestionarului. 

- O secțiune „Cazare”, cu întrebări despre caracteristicile locuinței, clădirea și disponibilitatea 
mașinilor și locurilor de parcare. 

- O secțiune „Informații finale” care conține întrebări despre cum să completați chestionarul și 
canalele de comunicare. 

 
Aflați mai multe pe: 
www.istat.it 
censimentigiornodopogiorno.it 


